


Most, hogy megjelennek Tőke Ist
vánnak (1921-1983) mindeddig kö
tetben nem közölt anekdotái, nem áll
hatom meg, hogy ne idézzek egyetlen 
könyvének, a Mosolygó Tisza menté
nek megjelenésekor (1983) egyik heti
lapunk ismertetőjéből: „ . . . a Magyar 
Szó Tiszavidék általa vezetett állandó 
rovatában szinte végeérhetetlenül sor
jáztak . . . a vidám, szívderítő és mo
solyt fakasztó, de ugyanakkor gyakran 
csípősen találó, a múlt vagy a jelen 
nem egy jellemző szereplőjére, jelen
ségére, társadalmi ferdeségére, hibájá
ra vagy az emberi természet kacagtató 
furcsaságára is rávilágító, csattanós 
történetek". 

Amikor az egykori kötetbe bele 
nem fért anekdotákat olvassuk, csak 
azt mondhatjuk, amit már egykoron is 
megállapítottunk: Tőke István, ez az 
ízes szavú, bőven buzgó mesélőkedv-
vel megáldott, rokonszenves emberi 
egyéniség . . . mindig az elnyomottak, 
a kisemmizettek, a küszködő kisem
berek, a nincstelen szegényparasztok, 
zsellérek, béresek és napszámosok 
oldalán áll, s ékeivel leggyakrabban 
az embertelenséget, a kapzsiságot, az 
úrhatnám dölyföt és a basáskodó ön
kényt veszi célba; enyelgő iróniával, 
ha bocsánatos emberi gyengeségekről, 
maró szarkazmussal, ha jellembeli fer-
deségekről, embertelen magatartásról 
van szó. 

Tőke István anekdotái a mai napig 
sem veszítettek üde frissességükből, 
aktualitásukból. A valódi népi humor 
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A HIVATAL 





HIVATALSZERZÉS A „RÉGI IÓ V I L Á G B A N 

Még a két világháború között történt, hogy kitették a Fejős-kocsma 
ajtajára a hirdetőcédulát, hogy a kanizsai község elöljárósága hely
pénzszedőt keres a dolinái piacra. 

Köztudomású, hogy a világon a püspök után legjobban megy a so
ra a helypénzbeszedőnek, mert ő szab a kofák között rendet, s ennek 
okáért minden árus csak az ő kedvét keresi. Ha nem is csurran, de sok
szor cseppen néki valami, s az ilyesmi gyakran jól jön, mert a hely
pénzszedő is a piacról él, nemcsak a piacból... 

Szóval, hogy szavamat ne felejtsem, Zámboki bácsi is megpályáz
ta a szépen jövedelmező hivatalt, s bár sokan voltak a meghívottak, 
végül is őt iktatták be e fontos pozícióba. 

Egyszer egy ismerőse vallatóra fogta az öreget: minek tulajdonít
ja, hogy éppen őt szemelték ki erre a jeles hivatalra. 

- Hát - mondta Ferkó bácsi - , amikor Kanizsán jelentkezni köllött 
a városházán, én aklcó' mán előző nap hazalátogattam, és beszéltem az 
illetővel, aki ezt az ügyet intézte. így hát másnap, amikó' a többiekkel 
megjelentem, mán én akkor tudtam, hogy csakis én kaphatom meg az 
állást. 

- No jó, de hát miért volt annyira biztos a dolgában? 
- .. .Tán mer' hogy jobban tudtam beszélni, mint a többiek... Na

gyobb volt a szótehetsígem... 
- No? Gondolja, hogy csak a szép szaváért kapta meg az állást? -

faggatták tovább az öreget. 
Ferkó bácsi hamiskásan hunyorított egyet. 
- Hát annyit mondhatok, hogy előző nap, amikor bementem Kani

zsára, vittem egy szép pár tyúkot, no meg tojást is jócskán. 



- És úgy véli, hogy amazok nem vittek? 
- Lehet, hogy vittek, de az én tyúkom biztosan nagyobb volt, meg 

osztán többet is tojt, mint a másé... 

MEGISMERNÉ. . . 

Szüzdohány után szaglásztak a fináncok, pénzügyőrök még annak 
idején a kanizsai határban, amikor Kishomok tájékán eltörött a kocsi
kerekük. 

Éppen ott legeltetett a járáson a Hanesz família egyik tagja, s a baj
ba jutott fináncok őhozzá folyamodtak, s kérték meg, hogy segítene 
rajtuk. Nem mondhatni, hogy valami nagyon készségesen iparkodott 
a juhász, de azért csak ráállt, s egy jó óra múlva gurított is maga előtt 
kifelé egy kereket. Valahonnan keríthette. Hálálkodtak is érte a finán
cok, köszönték a juhász szívességét, kiváltképpen a kövér szemlész úr, 
aki végtelenül örült, hogy az agylágyító júliusi melegben mégsem kell 
gyalogolnia. Veregette a juhász vállát, rázta a kezét, s biztatta erősen, 
hogyha bagó-ügyből kifolyólag netán bajba keveredne, csak kopog
tasson be őhozzá Zentára, majd ő eligazítja a dolgát. 

- Attól félek azonban, hogy el talál felejteni, nem jegyzi meg az ar
comat - tette hozzá. 

- Még hogy én ne ösmerném meg a finánc urat? - méltatlankodott 
a juhász. - Hallja, olyan szemem van nekem, hogy amék birkát én 
egyszer jól megnézek, ráösmerek én arra akár tíz év múlva is! 

A MENYECSKE M E G A FINÁNCOK 

Bár nem szigorúan vett anekdota, de mindenesetre jellemző törté
net az alábbi, amely a Tisza menti ember, azazhogy - esetünkben - az 
asszony talpraesettségét bizonyítja. 

Még a nagy háború előtt esett meg a dolog. 
Egy több árvával özvegyen maradt, élelmes menyecskéről beszél

tek az alvégiek, hogy a zöldség és a gyümölcs mellett időnként do-



hánnyal is kofálkodott. Titokban adta, házalt vele, bizalmas helyekre 
hordta, de ha nem is árulta a lakásán, a szomszédok azért csak fül
hegyre vették - mert az ilyennek híre megy - , s valaki följelentette. 

Éppen kenyeret sütött az özvegy - mert az időben még a legtöbb 
háznál otthon sült a kenyér (az volt akkor az asszonyi ügyesség fok
mérője, a kenyérsütés!) - , amikor látta, hogy két finánc lép el az ab
lak előtt. Rögtön tudta, hogy ezek hozzá jönnek, és azt is megsejtette, 
hogy aligha zöldség vagy saláta irányában... 

Fogta a dohányt, be a szakajtókosárba, a tetejére meg szépen ráhe
lyezte a kiszaggatott kenyértésztát. Éppen fölsorakoztatta a padkán a 
négy szakajtó kenyeret, amikor beléptek a hivatalos emberek. 

- Kenyeret süt, lelkem? - kérdezték csikorgó nyájassággal. 
- Láthassák, hogy azzal vergődők, mit kérdezik? Mit akarnak? 
- Neszét vettük, hogy dohányt rejteget itthon. De elsimíthatjuk az 

ügyet, ha most szépszerével előadja. 
Sokat próbált kofa volt az asszony, látott már varjút karón, így hát 

nem ült föl a hitegetésnek. 
- Hogy előadjam? Nem ettem beléndeket! Még azt hinnék rúlam, 

hogy bolond vagyok. Ha tudják, hogy van nálam dohány - keressék 
meg! - mondta, s azzal hozzáfogott lángost sütni a gyerekeknek. 

Szaglásztak a fináncok, fölforgattak mindent a lakásban - csak ép
pen a szakajtókosarak aljába felejtették el az orrukat beleütni. Szidták 
is elvonulóban a menyecskét, mint a bokrot, az meg csak nevette őket. 

A Z ASSZONY ESZÉN A FINÁNC SEM I Á R T Ú L . . . 

Még az ántivilágban esett meg, hogy az egyik kishomoki tanyásbé
rest följelentette valamelyik jóakarója: szűzdohánnyal van megtöltve 
nála a kostök-acskó. 

Meg is lepték a tanyát egy téli napon a fogdmegek pontban akkor, 
amikor a béres éppen dohányt vágott odabent a konyhában a kisszéken. 
Dugta volna a jámbor a bűnjelet, de már ott topogtak a fináncok a kony
haajtóban, s amint benyitottak, rögtön pofonvágta őket a dohányillat. 



A szemlész úr egyből előhúzta a szép, aranysárga dohánylevélcso
mót a szárízik alól (ahova ijedtében dugta a béres), és máris fenyege
tőzni kezdett a várható, szigort büntetéssel, amikor a béresasszony 
fölsóhajtott: 

- Teremtőm! Hát ami még a palláson van! Mondtam ugye?!... 
Mint a szöcske, ugrott a sopánkodásra a két zöldposztós finánc, és 

került hátra, a tanya végén levő padlásfeljáróhoz. Fölérve a létrán, be
rúgták a padlásajtót, s nyomban kutatáshoz láttak. 

Ezalatt a béres felesége fölnyalábolta a konyhában a dohánycso
mót, a vágottat is, a levelest is, a zacskót meg a dohányvágót, s az 
egész corpus delictit be az égő kemencébe, miközben átkozta még a 
fajtáját is annak, aki a bagót kitalálta. Utána meg ment a padlásföljá
róhoz, és lökte el a létrát a faltól, úgyhogy a szemlész úrék bizony fönt
ragadtak. 

Odafönt persze minden volt, csak dohány nem, s mire egy-két órás 
matatás és turkálás után a fináncok meggémberedve le akartak jönni, 
elhűlve látták, hogy nincs mire hágniuk. 

Végül azért csak leértek valahogy, de a konyhában hagyott do
hánynak, és egyéb bűnjelnek se szaga, se nyoma nem volt már. Szé
gyenszemre üres kézzel kellett elkotródniuk a tanyáról. Mondják, még 
jelenteni sem merték, annyira röstellették, hogy egy béresasszony járt 
tói az eszükön, és ültette föl őket - szó szerint is értve - a padlásra. 

A K I SZEGÉNY, A Z L E G Y E N TALÁLÉKONY! 

Az alvégi öregek mondják, hogy az igazi pipás ember ma sem tra
fikárut, hanem szűz dohányt szív, olyat, amely színét sem látta sem
miféle dohánybeváltó állomásnak vagy hivatalnak. 

Valamikor 50-60 évvel ezelőtt még sokan foglalkoztak szűzdo
hány-csempészettel, főleg az olyanok, akiket szorított a nincstelenség, 
de ma már, a pipaszárat szopogató, kummogató öreg pipások megrit-
kulásával a csempészek is más, jövedelmezőbb üzlet után néztek. Az 
egykori finánchistóriák is, amelyeken olyan jóízűt derülgettek a haj-



dani öregek, főleg azokból az időkből valók, amikor a csempészek -
minden hájjal megkent, furfangos emberek - még nagyban űzték en
nek a tilos portékának az adás-vevését. 

A krónika szerint Zentára főleg az adorjáni dohánykufák hordták a 
„téli salátát". Lopva persze, lent a réten, mert olyankor, amikor „sűrű" 
volt, azaz ha szökni vagy bújni kellett a fogdmegek elől, ott az aljon 
mindig volt, hova. No, de - mondják - a fináncok se voltak éppen fejre 
ejtett emberek, értették azok is a hatvágást. Ok meg a zsidó temető sar
kán várták a csempészeket, és csaptak le rájuk - már akire bírtak, ugye? 

A kufák mindenféle furfangot kieszeltek, hogy elrejthessék a do
hányt a fináncok orra elől, de azért - ha ritkán is - el-elkaptak közü
lük valakit a pénzügyőrök. Az ilyen aztán alaposan rajtavesztett, de a 
büntetésnek csak annyi foganatja lett, hogy a többi csempész még 
óvatosabbá vált. 

Mesélik, hogy akadt olyan „virtigli" dohánycsempész, aki még a 
legnagyobb slamasztikából is ki tudta vágni magát. 

Egy ilyen sokat próbált és dörzsölt öreg csempészt kaptak el egy
szer a fináncok a temetősarkon úgy estefelé. Amikor megbizonyosod
tak róla, hogy portéka van nála, kísérték befelé a kapitányságra. A Tó
part utcán jöttek végig, mikor is a Csonka-lejárón innen megszólalt az 
adorjáni ember: 

- Ugyan, szemlész úr, mit csinálhatnak velem? Én olyan szegény 
vagyok, hogy még terűm sincsen, nem hogy pé'zem vóna. Hanem ten
nék egy ajánlatot... 

- Elhallgasson! 
- Nem akarom én megkörnyékezni magukat! De ha már engemet 

elfogtak, hát fogják meg a gazdát is, akinek a leveleket viszem! 
Összevillant a fináncok szeme a jó fogás reményében. 
- Rendben van. K i az az ember? 
- Itt lakik balrul, az utca közepe táján. Én majd bemegyek, maguk 

meg öt perc múlva lépjenek utánam, akkor éppen meglephetnek ben
nünket kint az istállóban. 

Úgy is volt. 



A csempész bement az ismerős házba, amelynek két kijárata volt 
(a másik le az aljra nézett!), s átlépve a sövényt, a dohánnyal együtt 
nekiszaladt a réten az esti szürkületnek. 

Egy-két percen belül bent voltak a fináncok is, és keresték az istál
lót, de se gazda, se.pajta. Valami nagyothalló öreg özvegyasszony la
kott ottan. 

Mire megértette, hogy mit akarnak tőle a zöldposztós hivatalos 
emberek, és felvilágosította őket, addigra a csempész már kint loholt 
valahol Keresztesnél. 

- Hát nagy huncut kee! - mondták a társai az öregnek, amikor fél-
decizgetés közben elújságolta, hogyan járt a fináncokkal. 

- Nono! - tette hozzá a csempész nem kis önérzettel. - Szegény 
egér ám az, améknek csak egy luka vagyon! 

A R R A EGY LÓ IS E L E G E N D Ő 

A Tisza menti község köpködőjén csoportba verődve álldogálnak 
az emberek. Beszélgetnek, megtárgyalják a világ folyását. 

Ott hajt keresztül a piactéren a községi előfogatos is, aki a féderes 
ülésen fontoskodó adóvégrehajtót és annak becsüsét viszi kifelé, rio
gatni a tanyasi parasztokat. 

A könnyű fogatot egy ló húzza. 
- Hát a Derest hun hagytad, koma? - veti oda a kocsisnak egyik is

merőse. 
Egy ott ácsorgó földműves csendes epével megjegyzi: 
- Hagyja csak űket a fenébe! Ennek a két tintás ülepűnek a tudo

mányát egy ló is elbírja. 

M I T LEHET K A P N I A Z ADÓHIVATALBAN? 

Piaci napon sokan álldogálnak a zentai városháza előtti köpködőn. 
Az egyik magyar, aki már fél órája ott ténfereg a posta melletti bejá
rat körül, végre csak nekikeseredik, s elindul fölfelé a lépcsőkön. 



- Adj ' Isten, sógor! - köszön rá lefelé jövő ismerőse. - Hát maga 
mit keres itt, ebben a nagy házban? 

- Ne is kérdezze! Megyek az adóhivatalba. 
- Rosszul mondja, sógor! 
- Miért mán, no? 
- Hát, mert nem adóhivatal az, ütne belé a ménkű, hanem csak sze

dőhivatal, mert ugye adni ott nemigen adnak az embernek semmit. 
- Hát nem - bólint rá mély meggyőződéssel a másik - , legföljebb 

keserűséget... 

M U N K A B I Z O N Y L A T 

Régebben - még a két háború között - udvarosokat is alkalmaztak 
a zentai városházán. Ezek takarították az épület körletét, télen a havat 
lapátolták, szenet, fát hordtak a pincéből az irodákba, röviden: több
rendbeli munkával is megbízták őket. Jeles ember is akadt közöttük az 
öreg L. M. személyében, aki - kicsit bugyuta is lévén - főleg arról volt 
nevezetes, hogy irtózott minden olyan szerszámtól, amivel bármine
mű munkát lehetett végezni. A könnyű is nehéz volt neki, de bármek
kora tetűhajtónak (értsd: lustának) is ismerték, azért csak megtűrték, 
mert - elment a többi között. 

Történt, hogy az egyik tavaszon igen felverte a gaz a régi Amerika 
Szálló előtti terepet. Embermagasságnyira nőtt a seprő meg a szamár
tövis az üres telken, s a gazdasági tanácsnok éppen L. M.-et bízta meg 
azzal, hogy irtsa ki a bozótot, tisztítsa meg szépen a terepet. 

Kimenni még csak kiment az öreg, de amikor meglátta, hogy mi 
van ott, elszörnyedt. Tiblábolt ide-oda, matatott egy darabig, de aztán 
csakhamar elunta, majd mikor meghúzták a harangot, hazament ő is, 
mint a többi városi alkalmazott. 

Másnap reggel nagy volt a főnök felháborodása, amikor megtudta, 
hogy az öreg nem végezte el a reá bízott munkát. Határozatot hozatott, 
amelyben 50 dinár pénzbírsággal büntették L. M.-et, s az indokolás
ban az is benne állt, hogy L. M. nem is olyan idétlen, mint aminőnek 
tetteti magát. 



Fizetéslevonáskor maga az öreg így kommentálta a dolgot a tőle 
érdeklődő pénztárosnő előtt: 

- Mit csinált M. bácsi? 
- Hát kimentem én, gospodja, az Amerika* elé, meg is próbáltam 

egy-két gazt kihúzni, de nem lehetett. Ekkor megálltam spekulálni, 
hogy mivel is essek neki: kapával, ásóval, sarlóval, kaszával, baltával 
vagy fűrésszel?! Ahogy ott tűnődtem, közben dél lett. Hát erre - ugye 
- én is hazamentem, mint a többi tisztviselő. S most lássa, gospodja, 
50 dinárt kell fizetnem, mert írásban adták, hogy nem vagyok hülye. 
Pedig én nem is kértem. 

PISTA BÁCSI TANÁCSOT Á D . . . 

Nem mindig könnyű eligazodni a régi história fonalán: ki így, ki 
meg amúgy regéli el a krónikások közül a letűnt idők mindjobban vé
konyodó emlékeit. 

Őszintén megvallva, nem tudom, igaz-e az, amit Kecskeméti Pista 
bácsiról őriz a zentai szájhagyomány, de mivel többen is állítják idős 
adatközlőim közül, lehet valami a dologban. 

Városi képviselő volt az öreg a századfordulón. Rendre megjelent 
minden gyűlésen, s fontoskodó természete folytán a tárgysorozat min
den pontjánál hallatta a hangját, mert povedálni rettentően szeretett. 
Mondják, hogy nagy barátja volt a halnak is, meg a bornak, s ha tehet
te, módot lelt arra, hogy kivegye részét az ilyen földi jóból. 

Egy pénteki napon halat vásárolt a piacon valamelyik halficsértől. 
Sietett vele haza, mert aznap délelőtt a kupaktanács ülésén is részt 
akart még venni a régi városháza tanácstermében. Nyár volt, a hőség 
meg agylágyító, s az öreg kissé elpilledve érkezett a gyűlésre, ahol a 
hűs falak között csendesen elbóbiskolt. 

Az ülés tárgysorozatának első pontjaként a Gazdakör kérelme sze
repelt. A gazdák Nónius-csődört kértek a képviselő-testülettől fajne-

* Valamikor szálloda, majd egészségház a Tisza-parton. 



mesítésre, de ugyanakkor fajbikára is szükség lett volna a tehénállo
mány fölfrissítésére. 

- Melyiket a kettő közül? - tépelődtek a tanácstagok. 
Az elnök - hiányolva Pista bácsi hangját - , őt is megkérdezte: 
- No, Pista bácsi, kend mit gondol? Hogy volna jobb? 
- Felit sűve, felit főve - rebbent fel szunyókálásából az öreg, aki 

úgy látszik, már a déli halebédről álmodott. 

MIÉRT VOLT MELEGE? 

A mai fiatalok már nem tudhatják, de az idősebb korosztály még 
jól emlékezik arra, milyen kemény, csontfagyasztó telek is uralkod
tak 40-50 évvel ezelőtt. leget köpött az ember, olyan hidegek is vol
tak néha. 

Egy ilyen dermesztő, csontkaparó télben történt, hogy az egyik 
moholi gazdának sürgős elintéznivalója akadt az adai községházán. 
Nagyon beszorította az idő az embereket, úgy, hogy azok még az orru
kat se igen merték kidugni a meleg szobából, nemhogy útra keljenek... 

A gazda - afféle gangos, virtuskodó fajta - a nagyobb hatáskeltés 
céljából, nyitott ingben, kigombolt dakuban lépett a hivatali helyiség
be. Az ott didergő tisztviselők elképedve néztek rá, s az egyikük meg 
is kérdezte: 

- Maga csak így?... Ilyen könnyesen? Hogyhogy nem fázik, ami
kor olyan hosszú útról érkezett? 

- Hja, kérem - felelt a mi emberünk - , én a nyári úton gyüttem ám! 

K I T IS I L L E T A HAGYATÉK? 

Még a nagy háború (1914) előtt történt Zentán, egy hagyatéki tár
gyaláson. 

Az elhalálozott férj után maradt egy kis ház az Alsó-Tisza-parton 
meg némi ingóság, amiket a kikapós, de már jócskán állapotos özvegy 



kardoskodva követelt a magáénak - annak ellenére, hogy csak bagó 
hiten, azaz: vadházasságban élt együtt a volt - (ideiglenes) - urával. 

A bírósági tárgyaláson azonban közölték vele, hogy ki kell a ház
ból költöznie, mert az nem közös szerzemény, és hogy az alig fél évi 
együttéléssel nem szerezhetett jogot a hagyatékra. 

- Utód se maradt, ennélfogva minden ingó és ingatlan vagyon
tárgy, amely a hagyatékot képezi, az elhalálozottnak rokonait illeti 
meg - világosította föl az asszonyt a tárgyalást vezető hagyatéki bíró. 

- Ugyan miért illetné meg azokat, kérem, meg hogyhogy nem ma
radt utód a meghalt uram után? Hát ez, amit itt a szívem alatt hordok 
- ütött az özvegy erősen domborodó kötényére - , ez tán a Szentlélektül 
lett vóna? 

- A bíróság a születendő gyermekjogait ez esetben nem veheti f i 
gyelembe azon oknál fogva, mert boldogult ura már 11 hónapja elha
lálozott, maga viszont még mindig viselős, hordja a magzatot. 

- Má' megkövetem a tekintetes bíróságot, huncut ember az, aki az 
én becsületemben akar vájkálni! Ez a kis ártatlan már most csak az 
enyim, és én addig hordom, viselem, ameddig én akarom! 

A Z A BAJ ÉPPEN. . . 

Az egyik községi vezetőállásba kerülő illetőről mesélik, hogy elha
tározta: rangját megilletően majd ő is előkelő sportot űz - vadászni 
fog. 

Mivel vadászfegyvert annak előtte csak kirakatban látott, így hát 
elég ügyetlen puskásnak bizonyult. Megkérte ez okáért a helybeli va
dászegyesület egyik jó nevű vezetőjét, vegye már gondjaiba, s oktas
sa őt ki a vadkeresés, no meg a célzás fortélyaira. 

Együtt rótták a hervadó őszi mezőséget éppen, amikor úgy 40 mé
terre tőlük fölugrott a barázdából egy tapsifüles. 

- No, néptárs, durrantson oda a farka alá! Lássa, ott szalad a...! 
- Hm, lom - hümmög az újdonsült nimród - , hát az a baj éppen, 

hogy - szalad. 



Ú G Y HALLGAT, M I N T N U L L A PALI 

Szocializmust építő „hőskorunkban", 1945-46-ban, de még ké
sőbb is igen komoly szerepük volt az emberek meggyőzésében a tö
meggyűléseknek, a „konferenciáknak". A kerületek lakóit szinte min
den este összeinvitálták a buzgó titkárok és áfézsé-tagok egy-két órás 
politikai vagy másfajta eszmecserére. Attól függően, hogy ki hogyan 
viszonyult a korabeli dolgokhoz, volt aki átbeszélte vagy átvitatkozta, 
volt ki végighallgatta, ki pedig - ha már hosszúra benyúlt az estébe -
egyszerűen átbóbiskolta ezeket a gyűléseket. 

Egy ilyen késő esti találkozásról ballagott hazafelé Nulla Pali, a 
szürke kis kávéházi zenész - nomen est omen* - , aki soha még sehol 
nem merte hallatni a hangját, pláne népgyűlésen. Szeszes volt már, 
mert útközben betért néhány fröccsre a Hajduskához, s most lassan, 
imbolyogva megállt egy pislogó utcai villanylámpa oszlopánál. Ah
hoz dadogta: 

- Tudom én, kérem, hogy... huklc... sok minden nem jól van még 
itt nálunk,... hukk... de én kérem úriember vagyok - oszt hallgatok... 

- Innen a szólás Zentán: úgy hallgat, mint Nulla Pali. 

ALVÉGI FILOZÓFIA 

Referendum volt Zentán nem is olyan régen: december elején. Ar
ról kellett dönteni, hogy hajlandó-e polgárságunk anyagilag is támo
gatni a Dózsa György Altalános Iskola felépítését, a kanalizáció kiszé
lesítését, no meg bővíteni a városi vízvezeték-hálózatot. 

Aláírásgyűjtés és meggyőzés céljából bizottságok járták a házakat, 
és győzögették a polgárságot a hozzájárulás fontosságáról. 

Az egyik alvégi öreg magyarhoz is beállított egy ilyen háromtagú 
társaság. Jani bácsi meglehetősen bizalmatlanul fogadta őket, mert már 
tapasztalásból tudja: ha pápaszemes, aktatáskás vigéc nyitja rá a kiska-

* Nevében a jelleme. 



put - hát még ha éppenséggel három! akkor ott előreláthatólag baj 
lesz az adókulccsal. De azért csak beinvitálja hívatlan vendégeit a kis
házba, mivel így télvíz idején ott fűt a család. Mikor az egyikükben 
megismeri unokája oktatóját, kicsit még föl is enged a mogorvaságából. 

A bizottság tagjai - dörzsölt összeírok! - nem akarnak azon nyom
ban ajtóstul berontani, ezért hát csak úgy messziről közelítik meg jö
vetelük célját. Előbb az „üdőről", az enyhe télről meg a szántásról ej
tenek egy-két semmitmondó megjegyzést - vesztükre. Kisül ugyanis, 
hogy a szövetkezet rosszul szántotta meg az őszön Jani bácsi földjét, 
s most itt az alkalom, hogy az öreg jól kizsémbelje magát. Mondja is: 

- Mer' kérem, régen faekék vótak meg vasemberek. Később aztán 
lettek vasekék és faemberek, mostanság meg vannak traktoros ekék -
de sz... emberek - és szidja a traktorost, aki csak megborotválta a 
földjét, ahelyett, hogy mélyszántotta volna. 

Mikor a bizottság is szóhoz jut, a küldöttek szépen előadják az 
öregnek jövetelük célját. 

Jani bácsi hallgat, olykor még bólogat is, amikor az iskola meg a 
levezető kanális fontosságát magyarázzák. Az már kevésbé tetszik ne
ki, hogy a földművesektől kataszteri jövedelmük 4 százalékát vonják 
le hozzájárulás címén, mivelhogy ő már 8 százalékkal a mákosi töltés 
építéséből is kiveszi a részét. 

De amazok csak győzőgetik, győzögetik, s mintha hajlana is az 
öreg a szóra. Maga mondja: 

- Hát, igazságuk vagyon, nem mondom én. Mer', lám, mink, öre
gebbek még jó emlékezünk arra az időre, amikor még nem volt küves 
út Zenta meg Kanizsa között. Mink hordtuk oda a küvet kocsival meg 
lóval. Bele is rokkant az egyik lovam, az igaz, de csak megépült az! 
Mostanába meg, hogy ki lett aszfaltozva, olyan sima az az út, mint a 
gyalult deszka. Ott most egy ló könnyebben elhúz 10 mázsát, mint a 
régi úton ötöt... 

Az egyik összeíró még rá is dupláz: 
- Húszat is, Jani bátyám, még húszat is! No, látja: ilyen haszonnal 

jár majd a csatorna meg a vízvezeték kiépítése is, ha megszavazza a 
hozzájárulást! 



- Igen ám - emeli fel az ujját az öreg, s folytatja ott, ahol a szavá
ba vágtak - , de azt mondják meg énnekem, hogy most már mit ér az a 
gyönyörű műút annak a lónak, amé'k közbe beledöglött a kűhordásba? 

S nem írta alá. 

A B B Ó L M Á R N E M A D N A . . . 

1944 telén, mindjárt a felszabadulás utáni időkben igen gyakoriak 
voltak felénk is a népgyűlések, melyeken a népbizottsági vezetők és a 
politikai aktivisták szóltak az egybegyűltekhez. 

Az egyik Tisza menti községben összehívták az embereket, és a 
népbizottság akkori elnöke szónoklatában többek között a régi kapita
lista rendszer embertelen viszonyait is kipellengérezte. A tőkések ha-
rácsolásáról szólva, erős hangon ítélte el a kizsákmányolást, szembe
állítva vele az újat, a szocializmust, amely elkövetkezett. 

Hogy minél meggyőzőbb legyen a beszéd, a szónok a hallgatósá
got is igyekezett bevonni a fejtegetésébe. 

- ...Mert ugye, Jóska - fordult az elnök egyik szókimondó földije 
felé ha neked - mondjuk - 500 lánc príma földed volna, ugye, hogy 
jó szívvel adnál abból a náladnál szegényebbnek is? 

- Adnék én örömest, ha annyi vóna! - így a kérdezett. 
Az elnök tovább tüzelt: 
- S ha - tegyük fel - te hat ökörrel szántanál kint a földön, kisegí

tenéd-e két ökörrel a szomszédodat, ha látnád, hogy az csak eggyel 
kínlódik ott melletted? 

- Már mér' ne segíteném? 
- Hát ha két hízód röfögne az ólban, ugye hogy átadnál abból is 

egyet a szegényebbnek? 
- Nono! Olyant azért nem tennék! - makacsolta meg magát a kér

dezett. 
- De hát miért nem? 
- Azért, mert az van! 





SZEGÉNY EMBER, 
GAZDAG EMBER 





L E Á N Y K É R Ő B E N A N A G Y G A Z D Á N Á L 

A húszas évek végén esett meg ez a história, akkor, amikor a föld
nek nagy volt errefelé a becsülete. Akkorjában még ezen keresztül 
nézték az embert, s akinek nem volt földje, azt a gangosabb, rátartibb 
nagygazdák szinte nem is vették emberszámba. 

Történt, hogy egy zsíroskenyéren élő zsellércsalád tehetséges 
gyermeke állatorvosi diplomát szerzett a fővárosi egyetemen. A dok
tori titulus elnyerése után szülővárosában vert gyökeret, itt a Tisza 
mentén, s pár év alatt nagy praxisra tett szert. Benne lévén már a kor
ban, a doktor elhatározta, hogy megnősül, mégpedig lehetőleg minél 
jobban. E célból - a rossz nyelvek szerint - szorgalmasan látogatta a 
Tisza menti telekkönyvi hivatalokat Becsétől Kanizsáig. Végül meg
állapodott - ahogy akkor mondták - „csumás", „szárazkapu bejáratos" 
nagygazda családnál, ahol eladó hajadon volt. 

Az ifjú, annak rendje s módja szerint, meglátogatta a kiszemelt 
örömapát, s előadván nősülési szándékát, kellő tisztelettel megkérte a 
leány kezét. Az apósjelölt - rátarti, ki vagyok, mi vagyok - így adta 
fel a kérőnek a szót: 

- Osztán, ha meg nem sérteném, mennyi födje is van öcsém uram
nak? 

- Hát... az nincs sok... Megvallva, nem is törekedtem rá - próbál
ta magát igazolni a vőjelölt - , de van diplomám, amely elég biztos 
megélhetést nyújt, úgy gondolom. 

- Nézze, tűlem gondóhatja, amit akar, de azért mondok én magá
nak valamit: űtesse el a diplomáját, osztán ha kihajt, gyűjjön el újra, 
akkó' majd tárgyalhatunk! - fejezte be a leánykérést a gazda, akinek 
még az sem imponált, hogy „úrhoz" adhatta volna a lányát. 



ÖREG RÉSZES EMLÉKEZIK. 

Öreg részes munkások emlegetik, hogy a gazdák - különösen a fu-
karabbja - igyekeztek a legolcsóbban megoldani a géprészesek kosz-
toltatását. Ahogy mesélik, minden tanyán bablevessel meg avas olda
lassal várták őket. 

- Olyan fekete volt a leves a füstös hústól, mint a bogrács oldala. 
Megenni megettük, de nem nagyon kaptunk rajta, mert rettentő sok vi
zet kívánt. Örökké csak azt a rossz, kemény tanyai kútvizet ittuk rája. 
Egyszer, amikor már az ötödik vagy hatodik tanyán fogtunk a cséplés
be, megkérdezi a gépész a hét határban ismert zsugori nagygazdát -
aki reggel még egy nyelet pálinkát is sajnált tőlünk, hogy mi lesz 
ebédre. Az meg dicsekedett vóna, hogy „Bableves füstölt csülökkel!", 
de torkán akadt a dicsekvés. 

- Azt az ide-odáját! - káromkodott a gépész - hát mink már csak 
babot együnk egész héten? K i az éket! Le a szíjat, emberek! Nem 
dógozunk tovább!! 

Kapkodott a gazda fűhöz-fához, bozsékolt, de hiába. Az emberek 
csak akkor voltak hajlandók kötélnek állni, amikor megígérte, hogy 
báránypaprikás lesz ebédre. 

- No, oszt lett-e? - veti közbe egy hallgató. 
- Lenni lett, de nem vót abba semmi köszönet - mesélte az öreg - , 

mert mikor délbe körülültük a nagy tálat, kisült, hogy a báránybul, mi
re bográcsba került, kivénhedt, öreg kos lett, oszt olyan inas, rágós vót 
a húsa, mint a bocskorszíj. A tanyai kutyák ették meg az ebéd legna
gyobb részét, mert még az állkapcsunk is kifáradt a nagy rágásban. 
Mondtam is, ahogy ott éhesen törölgettük a szánkat: - no, emberek, 
most láthassátok: amék gazda reggel kutya, az délben is az marad! 

KELLENE N E K I . . . 

Az egyik Zenta környéki községben élt... nem is élt: tengődött egy 
anyaszomorító öreglegény. Mondják, rest volt mindenre, s dehogy tett 
vóna akár egy szalmaszálat is keresztül a másikon. Az anyja tartotta 



el, annak a nyakán élősködött, mert ha virágjában szerette is a lányo
kat, csak nőtlen maradt, mert még arra is lusta volt, hogy asszonynak 
való után járjon. Hiába szorította őket a szükség, csak ült otthon tétle
nül, lopta a napot, pipált feszt, a legyeket füstölte. Szegény anyja, ha 
elő is vette néha, és lepocskolta, amiért büdös volt neki a kapanyél, 
mit ért az? A legény állta a szidást, mint koszos malac a vakarást. So
se teremtett be télire tüzelőt vagy kenyérnek valót; még csak egy ma
lacka sem rítt kint az ólban. Hitvány egy ember volt, no! Az ilyenre 
szokták rámondani a régi öregek azt, hogy „kár volt érte az apjának 
megoldani a gatyamadzagot!". 

Ott laktak a Gecse-szukban, amikor egy téli napon meglátogatta 
őket az egyik rokonféléjük. 

Deres volt kint is, bent is, és az anya meg a fia ott göthölt nagyken
dőben, nagykabátban a hideg kemence mellett. 

- Hát tik? Mit csináltok ilyen hidegben? 
- Láthatod. Gubbasztunk. 
- Miért nem tüzeltek? 
A legény még szólni is restellt, de a rokon csak unszolta őket, fag-

gatolózott tovább, mire a szüle kibökte: 
- Tüzelnénk mink, ha vóna mivel. 
- Nincsen? 
- Nincs hát! 
- Gyere le hozzám az Aljra - szólt az ember a legényhez - , van ott 

szárízík meg szalma elég! Köss egy háttal! 
A legény gubbasztott tovább. Ám a rokon, afféle regnáló, segítő 

természetű kisparaszt, csak buzgólkodott: 
- Hallod, gyere! megfagytok itt anyáddal. Nem köll érte fizetni, 

ingyér adom... 
No, erre már Gellértben (így hívták a legényt) is megmozdult a lélek. 
- Akar adni? 
- Persze, akarok hát. 
- Akkó, hozza is föl! 



V Á R O S I A S O D U N K 

Már errefelé, a Tisza mentén is szűnőfélben a régi erény: a föld
szerzés, a látástól vakulásig való dolog odakinn a kukorica- meg a 
krumpliföldön. Polgárosodunk. A földművelő - aki valamikor szalon
nán húzta a kaszát - a fiát már mesterségre adja, hadd legyen belőle 
iparos vagy tisztviselő; hadd legyen legalább neki könnyebb élete, 
mint az apjának volt! Nem is igen tudja már a falusi fiatal megmonda
ni a zöldellő gabonatábláról, hogy búza-e vagy árpa. Annál jobban ér
ti a Fiat-kocsi előnyét a Trabanttal szemben. 

Városiasodunk. 
Hogy az utódok mennyire nem szeretik a földet meg a földdel va

ló vergődést, álljon arra példának az alábbi - megtörtént - epizód. 

A szorgalmas és magahajszoló, boldogulni tudó kisparasztot nem 
győzi hőkölni a családja: 

- Ugyan, apus, ne dolgozzék már annyit! Minek bajlódik olyan so
kat azzal a földdel, inkább adjon túl rajta! - tanácsolták neki. 

A fiatalok kicsit talán maguk miatt is szóltak, restellették a maguk 
kispolgári kényelmét, látva apjukat, amint hajnalok hajnalán elindul 
kifelé, s csak valamikor este, harangszó után cihelődik le a kocsiról el
koszolódott, verítékszagú ruhájában. 

Egy alkalommal, amikor együtt ült a család, apjuk kedélyesen 
megkérdezte őket: 

- Ugye, gyerekeim, ha én meghalok, tik már akkor árulni kezditek 
a földet, amikor hazafelé jöttök a temetőből? 

- Téved, apus: nem akkor. 
- Hanem mikor? 
- Amikor megyünk! - válaszolta meggyőződéssel a vejkó. 



TISZTELETDÍJ 

Fiatal, gyerekképű „cselédkönyves" doktor kezdett rendelni pár 
évvel ezelőtt a zentai egészségházban. Kedves, a beteget figyelmesen 
(és türelmesen!) végighallgató orvos lévén, hamarosan kiterjedt „pa-
cientúrája" keletkezett, s a rendelője előtti beteg-váró mindig dugig 
volt látogatókkal. 

Egy meleg nyári napon idős Tisza-parti nénike nyitott be hozzá, 
akit tüzetesen megvizsgált, ellátott recepttel, meg szíves szavú jó ta
náccsal is. A vizit végén megköszönve az orvos jóindulatát, a szüle 
bogozni kezdte a zsebkendőjét. Kinyálazott bizonyos kék meg 
piroshasú papírpénzeket, mire a kis doktor élénken tiltakozni kezdett, 
hogy szó se lehet róla, neki nem jár semmiféle pénz, tegye csak el a 
néni, s gyengéden megfogva az öregasszony vállát indította volna ki
felé. Ekkor a szülike zsebregyűrve a bankókat, a megmaradt sárgaréz 
aprót szórta ki elmenőben a rendelő asztalára, s bizalmasan odasúgta: 

- Akkó hát ezt a keveset, doktor úr -fagylajtra. 

VISSZAFIZETTE. . . 

Világtalan öreg koldus kilincselgetett végig a felsőhegyi kiskapu
kon - még annak idején. Vezetője valami vásott rokon gyerek volt, aki 
az iskola helyett inkább az öreg oldalán „tanulgatta az életet". 

A legtöbb háznál karaj kenyérrel fizettek az elgajdolt Miatyánkért, 
de akadt hely, ahol krajcárt adtak, vagy lisztet, tojást, darab szalonnát 
tettek a foltos koldustarisznyába. Az egyik portán a tág szívó gazdasz-
szony - megsajnálva az árvákat - éppenséggel egy jó darab kolbászt 
vetett nekik, amit az élelmes legényke nyomban külön zsebbe csúsz
tatott, nehogy az öreg szagot fogjon. Házalás közben aztán a kölyök 
lopva csipegette a kolbászt - élvezkedett. 

Ha a szeme nem is, de az orra jó volt az öregnek, mert amikor a sa
rokra érve fordult a szél iránya, pofon vágta a kolbászillat. 

- Te, Jóska, az anyád ideodáját, te kóbászt eszöl! 



- Hunnan! 
- Ne hazudj! Érzem a szagárul... 
Nem hagyta az öreg a maga koncát, s addig-addig, hogy a gyerek 

a maradék kolbászvéget, nehéz szívvel ugyan, de kénytelen volt áten
gedni a jogos tulajdonosának. 

- Itt van no, egyik ke! fene a gyetrájába! 
Forrt a gyerek epéje, amiért megrövidítették, s úgy gondolta, nem 

hagyja annyiban. Baktatás közben egyszer csak így szólt az öreghez: 
- No, itt most ugorjik ke', mer' árok gyün! 
Kilépett jócskán, talpalt nagy hosszút a vak koldus - s nekiment 

képpel a falnak. 
- Ejnye, fiam, hát ilyen egy lelketlen vagy, hogy így becsapta' en

gem - korholta volna az öreg a gyereket, de az cseppet se meghatód
va, így sziszegett vissza: 

- Ördög b'on ken'nek az orrába! A kóbászszagot meg tudta érez
ni, a falét meg nem...? 

K O L D U S B A R Á T ÉS A BOGARASI GAZDASSZONY 

Régebben, amíg nem oszlatták fel errefelé a különböző szerzetes 
rendeket, gyakran rótták a falvakat, községeket, sőt a tanyákat is a kol
duló barátok. Elfogadtak mindent, amit a jámbor lakosság, főleg ter
ményben vagy aprójószágban juttatott nekik. A legtöbb helyen - val
lásos nép voltunk! - szívesen fogadták őket, és sokkal bőkezűbb aján
dékot adtak, mint a helyi kéregetőknek. Volt hely, ahol zsák búzát, 
krumplit, acskó tarhonyát, miegyebet kaptak. Ha lipántos volt a ba
romfi, három-négy párat is felhajítottak a barát szekerére. 

Az egyszeri ember is - mesélik - úgy hagyatékozott halála előtt, 
hogy az elveszett két malacát a barátokra hagyja, azzal a kikötéssel, 
hogyha mégis megkerülnének, hát akkor legyenek a kisebbik fiáé. 

Történt, hogy egy ilyen koldusbarát az egyik szűkmarkú bogarasi 
paraszt tanyáját is útba ejtette. A gazda adni rest volt, elutasítani meg 
nem akart, ezért, megpillantva a barátot, nagy óvatosan kisurrant a 



gang végénél a szérű felé. Anyjukomnak erre már nem lévén ideje, 
hirtelen az ajtó mögé húzódott a barát elől. A vizslató szerzetes nyom
ban észrevette az ajtó alatt kikandikáló lábujjakat, de azért az előjövő 
szolgálólánykától illő jámborsággal csak megkérdezte: 

- Dicsértessék... Hol a gazdasszonyod, lelkem? 
- Nincs itthon. E'ment a rostáér' a szomszéd tanyára. 
- No, hát akkor - szólt a barát, nagyot ütve botjával a kilógó láb

ujjakra - mondd meg neki, hogy ha máskor elmegy, a csülkeit se 
hagyja itthon! 

Napjainkban, amikor nemcsak a jégszekrény, hanem a mélyhűtő is 
szinte mindennapos háztartási eszközzé kezd válni, a fiatalabbak már 
nem is tudják, hogy valamikor — még nagyapáink idejében — mester
ségesen készített jégvermekben tárolták a jeget. 

A régi jégvermek földbe ásott, tágas, pinceszerű helyiségek voltak, 
tetejükön vastag nádtetővel, amely a legforróbb nyárban is megóvta a 
jeget az olvadástól. A vendéglősök, kocsmárosok, hentesek, de a ma
gánháztartások is egész nyáron át innen szerezték be a hajnali órák
ban a hűtéshez szükséges jégmennyiséget. 

Ezeket a jégvermeket a Tisza jegével töltötték meg a téli hónapok 
folyamán. Régebben — mondják - sokkal keményebb telek jártak 
(1928-29 telén - meséli az idősebbje - 30 fokos hideget is mértek), 
hamar beállt a Tisza, s ilyenkor megkezdődött a jégvágás. Csákány
nyal, fűrésszel vágták a Tisza jegét a napszámosok, a fuvarosok szál
lították a régi Berger Leó-féle jégverembe (a mai Agro-Tisza épületé
be), ott pedig napszámos munkások rakták be egymás tetejére az 5—6 
kilós jégtáblákat. 

CIGÁNYÁTOK 

Mesélik, hogy egyszer, fogvacogtató téli napon is jeget hordtak a 
Tiszáról föl a verembe. Az öreg Berger, hogy minél olcsóbban ússza 
meg a berakodást, napszámos munkára a város szélén tengődő, putri-



lakó cigányokat fogadta meg. Persze, már a rakodás elején kiderült, 
hogy rossz vásárt csinált velük, mivelhogy az „olcsóbb" munkaerő 
sokkal drágábbnak mutatkozott a régi bevált napszámos-munkásoknál. 
Hogy valamivel serkentse a didergő füstösöket, azt ígérte nekik, hogy 
hajói dolgoznak, meg fogja őket a munka végén jutalmazni. Egész nap 
fúrta a cigányok oldalát az ígéret, s nem győzték kérdezgetni meg ta
lálgatni, hogy ugyan mit is kapnak majd a , j ó " munka fejében. 

- Megtudjátok estére! Csak dolgozzatok! - biztatta őket a pince
mester. 

Mikor a korán sötétedő téli délutánon az utolsó jegeskocsi is beállt az 
udvarba, az öreg Berger „napszámosai" már nem győzték türelemmel. 

- No, hun van mán az az ajándék, tekintetes úr!? - kérdezték a pin
cemestert. 

- Gyertek, no! - szólt nekik, s aztán a szinte sarkában taposó legé
nyeket odavezette a legutolsó jegeskocsihoz, amelyen tenyérnyi vas
tag jégtáblák meredeztek: 

- No, elő a zsákot, oszt szedjetek innen a kocsiról, amennyi bele
fér. Még fizetni sem köll érte. 

Megállt egy pillanatra az ütő a szegény cigányokban. Hol a jeges
kocsira, hol meg a pincemesterre villant a tekintetük, s aztán egyszer
re buggyant ki belőlük az elkeseredés: 

- Hát ezt gondútad ajándéknak, te hóhér?! 
- No, hogy gyepesedjen be az udvarod! 
- Bolondulj meg, oszt úgy halja' meg! 
- Folyjon ki a szemed! 
- Akasztófárul nézd a búcsúsokat! 
- Segítsen rá az Úristen a kúdúsbotra! 
- Egye le rúlad a fene a szemfedelet!... 
Hogy lett-e az átoknak foganatja, ezen már most hiába dévánkoz-

nánk, de az bizonyos, hogy jeget aszalni többé egy putrilakó sem vál
lalkozott. 



PÉPESRŐL. 

Akad tán még tekintélyes korú zentai, aki jól emlékezik Pépesre, a 
régi cigánykolónia egykori népszerű alakjára. 

Mondják, hogy putrilakó volt az istenadta valahol kint a Gödrök
ben, s arról volt nevezetes, hogy amit a két szeme meglátott - s ha 
könnyen mozdult - , azt a két keze ugyan ott nem hagyta. Ebbéli ter
mészetét, hogy „hamarább megtalálja, mint más elveszíti" jól ismer
ték a csőszök, a budárok s a mezőkerülők. Szemmel is tartották, vala
hányszor az öreg a Mákos felé igazította szekere rúdját. 

Egy ízben rajtaérte a csősz, amint az egyik krumpliföldön a termést 
dézsmálta lent a Koplalóban. Fülön fogta, s bekísérte Vukov Gligorije, 
az akkori rendőrkapitány elé. Az persze már jól ismerte a delikvenst, 
s rögtön ezzel a dörgedelemmel fogadta: 

- Ejnye, Pépes, te mindig csak a bajt csinálod! 
- In nem, instálum - szabadkozott az öreg - , hanem ű csináta -

mutatott a kerülőre 

Pépest, a régi zentaiak népszerű, közkedvelt cigányismerősét vala
milyen mezei kihágásból kifolyólag (tilosba tévedt) a mezőőr bekísér
te a rendőrkapitány elé. 

- M i a neved? - reccsent rá Vujic Gligorije. 
- Pépes Firinc. 
- Hány éves vagy? 
- Ötvenkettő, kézit csúkolom. 
- M i a vallásod? 
Pépes pislogva vizsgálta a rendőrkapitány tekintetét, és némi hall

gatás után kibökte: 
- Hát, csak az, ami a nagyságos kapitány úré. 
- Honnan tudod, hogy én milyen vallású vagyok? 
- Csak úgy gyanakszok, csúkolom a kézit a kapitány úrnak, de 

akármilyen vallású, jó lesz az nekem, ha má' a nagyságos úrnak is 
megfelel. 



- Hogyhogy? - képedt el Vukov. 
- Hát csak úgy, mer' ameddig ű oda nem gyitt, addig nem vút sem

mi baj! 
Dühös lett a rendőrfőnök. 
- De az istenedet, hát nem megmondtam már százszor, hogy ne 

bántsd a másét?! 
- Hát mi csinájjak, kapitány úr - védekezett Pépes - , amikó min

den a másé? 

* 

Mesélik róla, hogy élete végén sokat betegeskedett, szegény. Nap
hosszat feküdt a hideg putriban, s göthölve várta, hogy kisüssön a nap, 
a beteg cigány - akkor még! - egyedüli orvosa. 

Hiába. Az idő sehogyan sem akart kiderülni, s az ólomszürke eső
felhők az egész mennyboltozatot beborították. Megunva a várakozást, 
Pépes görcsös botjára támaszkodva elbotorkált a putriajtóig és onnan 
kémlelte a reménytelenül szürke eget, miközben keserűen felsóhajtott: 

- Hej, nap, te nap, te nap! Elbújtál, ugye? Megájj, sütnil te még, de 
mán - nem les kire! 

RÉGI K O L D U S O K R Ó L 

Szegény Bocára, az egykori népszerű cigányasszonyra még sokan 
emlékeznek a tornyosiak közül. Kéregetésből tengődött az árva, s mi
vel egyik lábát húzta maga után, szárazkörösztölőben a „harmatverő" 
nevet ragasztotta rá a falu szája. 

Az egyik jólelkű péknek sokszor megesett rajta a szíve, s kezdet
ben csak búcsúkor, János-napkor, később mind gyakrabban ajándé
kozta meg egy-egy darab friss kenyérrel. Idővel aztán Boca - ha volt 
búcsú, ha nem - odaszokott, s olykor igen tolakodó módon kérte azt, 
ami - úgy hitte - kijár neki. Egyszer az egyik hétköznap is beállított a 
pékmesterhez. 



- Jánuskám, adjál mán egy kis kinyeret, mer' olyan íhes vágyok! 
- Nincsen, Boca. 
- De olyan jú vágy, mint a reggeli hármat! 
- Akkor sincsen kenyér, Boca! 
- Olyan szípsíges vagy, mint a hájnál! 
- Értsd meg, nincsen több kenyér! Amit ingyér' sütöttem, azt már 

elvitték mások. 
- De Jánuskám, csak egy kicsi darabot adjál! Montam mán, hogy 

olyan szíp piros vagy, mint a rúzsa? 
- Még ha olyan vagyok, akkor sincsen kenyér! Elfogyott. 
- Hát nem adsz egy kis darabot se? 
- Nem adhatok, Boca! - győzögette a mester türelemmel. 
- No hát akkor tudd meg, hogy nem is vagy olyan jú, mint á reg

geli hármát, se nem olyan szíp, mint a hájnál, meg nem is piros, mint 
á rúzsa, hanem csak olyan fílveres, mint... az ülepem! - vonta vissza 
előbbi bókjait Boca, s nagy dohogva bicegett ki a pékműhelyből. 

Az utolsó szót - igaz - nem ilyen szépen mondta, hanem a maga 
füstösebb módján, s úgy lenne az igazi, de én már csak ilyen megszé
pítve írom ide - nehogy megbotránkoztassam a nyomdafestéket. 

BIRTOKVÉTEL 

Mesélik Bagi Fülöpről, hogy mindig ócska, elkoszolódott, viseltes 
ruhát hordott. Igáskocsijának hiányzott az oldala, kotyogott a tenge
lye, mert kulimászt sose látott egész életében, s lovának szerszáma 
sem sallangos bőrből, hanem csak kenderkócból készült. Féderes 
ülés?! Ugyan... Megtette azt egy zsák szalma is Bagi uramnak, mert 
ő aztán nem sokat adott az efféle úri passzióra. 

Mesélik róla, hogyan jutott kezére az Engelmann-féle nagybirtok. 
Neszét vette, hogy az uraság túl akar adni az egész birtokállomá

nyon, ezért hát befogott egy reggel, s jó korán megérkezett ki a nagy-



tanyára. Ott csak az intézőt találta, aki azt gondolva, hogy koldussal van 
dolga, kiküldött a cseléddel egy szakajtó kukoricát a kocsihoz. Bagi 
uram megköszönte, s aztán megérdeklődte a küldönctől, hogy ott van-e 
az Engelmann nagyságos úr. Amikor meghallotta, hogy nincs még, de 
jönni fog hamarosan, hát ott maradt a bekötő út végén, és hozzáfogott 
bicskahegyezgetni a szalonnát. Az intéző azt gondolva, hogy az öreg tán 
kevesli az alamizsnát (s nehogy az uraság felrója: üres kézzel küldi el a 
koldust), még egy szakajtó kukoricát vitetett neki azzal, hogy de most 
már menjen Isten hírével. Közben megérkezett hintóján az uraság, és 
Bagi Fülöp utolérve őt, még az udvaron szóba elegyedett vele. 

- Hallom, nagyságos úr, eladó a tanya. 
- Jól hallotta, öreg. Hallja, maga úgyis nagy darab földet jár be így 

kéregetve, sok emberrel találkozik, kommendálja el valakinek! Jó 
cenzárpénzt fizetek érte. 

- Osztán mire tartja a nagyságos úr, hogy elkommendálhassam? 
Meg hát azt is szeretném tudni, ugye, hogy mennyi lesz mégis az a 
cenzárpéz? - verte a vasat Bagi. 

- Nézze, tatám, ennyi meg ennyi az ára, s ne féljen, megkapja ma
ga is a járandóságát. 

- De tán lesz ebbül engedve is? 
- Hát... Lesz, lesz, csak maga javasolja! 
- Osztán mégis... mennyi az utolsó ára? 
Mikor így lassan mindent kiszedett az uraságból, mondják, hogy 

Bagi uram kiszólt a kocsihoz az asszonynak: 
- Hékám, hozd csak azt a zsákot (ti. abban volt a pénz)! Megvet

tem a tanyát! 
Azt is mesélik, hogy nemcsak a szenzál-pénzt vonta le a tanya vé

telárából, hanem még a két szakajtó kukoricát is megtartotta magának, 
mert úgymond, ha koldusként is, de azt ő kapta - így hát megilleti. 



TELHETETLENSÉG 

Igen fukar gazda hírében állott R. J. a több száz láncos nagygazda, 
aki - mint mondották - még magától is sajnálta azt, amije volt, hát 
még mástól... Krajcároskodott ahol csak lehetett, s még enni sem mert 
eleget. De olyan is volt az, mint a lábon járó hét szűk esztendő. 

Amilyen volt az élete, olyan volt a kedve is: savanyú, zsémbes, 
örökké elégedetlenkedő, amolyan „fatökű" embernek ismerték a cse
lédjei. Mindig talált valami kifogásolnivalót hol az elvégzett munká
ban, hol az időjárásban. Sose volt jó neki semmi. 

Történt, hogy a két háború között akadt egy olyan esztendő, amely 
különösen jól bevált, s a vetemény, a gabona, a gyümölcsös mind töb
bet hozott a vártnál. Mindenki elégedett volt, csak éppen R. uram ráz
ta a fejét, s hümmögött nagyokat, amikor a gazdakörben a többiek a 
bő termést emlegették. 

- Ugyan, bátyám, maga még most sincs megelégedve? Ne kísértse 
mán az Úristent no, mer majd meglátja, megbünteti! 

- Hát nem mondom én, elégedve vagyok, de megelégedve... azért 
mégse. 

- De hát lett kennek is mindene bűven: krumpli, búza, árpa, kuko
rica. .. 

- Lenni lett, az igaz, elég szépen, nem panaszkodhatok, csak az a 
fél vadrák mák ne lett vóna olyan férges... 

A R R A TÁN CSAK E L E G E N D Ő . . . 

Régebben, a két háború között történt. 
Megözvegyült a zentai gazdatársadalom egyik igen jeles és ka

paszkodó tagja, aki ahol csak tehette, minden módon gyarapítani igye
kezett a vagyonát. A gyászév letelte után kinézett hát egy magához i l 
lő, módos hajadont, és elhatározta, hogy feleségül veszi. Annál is in
kább, mert boldogult apja arra tanította: 



- Mindegy, fiam, hogy honnan nősülsz, mert amilyet szakítasz, 
olyat szagulsz, de egyre vigyázz: arra, hogy az anyós meg a hozomány 
is - fődbe legyen! 

Itt, a menyecskejelöltnél adva volt mind a két föltétel, csak még azt 
nem tudta a gazda, hogy leendő felesége mekkora atyai jussot is hoz 
magával a házasságba. Mivel megkérdezni, mégis, restellette, megbíz
ta Stöckl Jenőt, az akkori adóhivatali tisztviselőt, tudná már meg a te
lekkönyvből, mennyi hozományt kap az esküvő után a felesége. 

Stöckl, a félszeg és mindig szolgálatkész hivatalnok, készségesen 
el is járt az ügyben, s pár nap múlva jelentette a nagygazdának, hogy 
a menyasszonyra 60 lánc príma termőföld vár. 

Úgy látszik, a vőlegényjelölt többre számított, mert a hírre száját 
félrehúzva hümmögetni kezdett: 

- Hm, hm... 60 lánc? Soknak ugyan nem sok, de azért - kinyérkére 
tán csak elég lesz... 

SZÓBUL ÉRT A Z EMBER. . . 

Részesek arattak az egyik tehetős zentai gazdánál a harmincas 
évek közepe táján. A kaszások és a marokszedő lányok, asszonyok el
látásáról - egyezség szerint - a munkaadó gondoskodott. 

Fukar volt a gazda, aki még magától is sajnálta a jó kosztot, hát 
még a munkásaitól! Nem átallott hetenként kétszer-háromszor is 
krumplis tésztát vinni ki a földre az aratóknak. S hagyján, ha még ren
des lett volna az a krumplis tészta! De - mint azt az egykori kosztosai 
beszélik - nem látott az se zsírt, se tojást, semmi fajta kenőcsöt, ami 
valami kis ízt adott volna neki legalább. Odaragadt a szájpadláshoz, s 
majd kiguvadt az emberek szeme gubója, amikor nyelni köllött. 

Az első héten még csak megették valahogy, nem szóltak, mert tar
tottak tőle, hogy jövő nyárra majd nem fogadja föl őket a gazda, mert 
hogy olyan válogatós a természetük, de a második héten már nagyon 
elegük lett az egyhangú menázsiból. S amikor legközelebb újra ezzel 
a nyögvenyeli étekkel traktálta volna őket a munkaadójuk, az egyik 



sokat próbált nyelves marokverő asszony fogta a kukát meg a paraszt
tányér krumplistésztát, odavitte a föld szélén kókadozó bodzabokor 
hűvösébe, és a kukával szaporán lyuggatni kezdte a száraz tarlót. 

- Megbolondultál, Maris?! Mit csinálsz? - képedt el a gazda. 
- A tüve istenit ennek a krumplis tésztának! Elültetem má', hogy 

ne szerencsétlenkedjék kee ide vele hetenkint annyiszor ebbe a dög
melegben! Itt tán kikel a hűvösben, oszt jövőre majd csak úgy szemez
getjük innen a bodzafárul e, ördög b'on a magjába, de még annak is, 
aki kitanáta! 

Szóbul ért az ember, még ha fösvény gazda, akkor is... 
Mondják, hogy aznaptól kezdve a krumplis tészta csak lekerült a 

gazda aratóinak étlapjáról. 

K A N Á S Z L E C K E 

Két testvér szolgált a közismert zentai gazda tanyáján, egyikük kis-
kanász, másikuk meg, a nagyobbik, csordásgyerek minőségben. 

Rendes helyen az volt a szokás, hogy a kiscseléd vagy a béres 
együtt evett a gazda családjával ugyanazt, amit a többiek. Kezdetben 
a gazda vagy a gazdáné szedett neki az ételből, később, amikor már 
megtanulta a rendet, vagy amikor megismerték, ő maga szedhetett a 
családtagok után. Ha látták, hogy nem pákosztos vagy pazarló, még a 
szalonnát is rábízták: „Ott a kinyer meg a szalonna, szógáld ki maga
dat!" - mondták neki. 

A rendes helyen. 
Ám akadt olyan gazda is, akinek tanyájában olyan változatos koszt 

járta, mint az egyszeri asszony konyháján: hol savó, hol író. 
A két kanászgyerek is már decemberben ráunt a sült tökre, mert 

ahogy befogott az idő, furton fúrt csak tök járta reggelire. Elhatároz
ták hát, hogy kerülő úton adják a gazdáék tudtára: nem csupán tökkel 
él a cseléd, hanem Istennek egyéb „igéjével" is. 

A csontos héjú tököt a gazdáné a kemencében sütötte, mégpedig 
úgy, hogy a tévőt mindig betapasztotta, nehogy kipárologjon a gőz. 



Egy esős napon, amikor beszorult a jószág, a két gyerek megelőz
ve a gazdánét, kivette a tököt a kemencéből, és sár helyett sült tökkel 
tapasztotta körül a tévőt. 

- K i csinálta ezt?! - sápítozott le s föl a gazdasszony, de aztán rá
jött, hogy csak a kanászok lehetnek a levelesek, mert ők múnyászkod-
tak a kémény alatt korán reggel. 

A gyerekek először tagadták, de mikor a gazda a vizes kötelet 
kezdte emlegetni, csak bevallották, hogy ők tették. 

- De hát miért?! 
- Panaszkodtunk a szomszéd gazdának, hogy mink itt csak tököt 

kapunk reggelire. O mondta, hogy a tök nem enni, hanem tapasztásra 
való. Ezért kentük be a kemence száját, mert gondótuk, hogy többet 
akkor nem köll tököt enni. 

A krónikás szerint elröstellette magát a gazda (nem is annyira a ka
nászai, hanem a szomszéd miatt), s attól kezdve más is járta frustokra 
- no persze a sült tökön kívül! 

A FORTÉLYOS BÉRES 

Régen történt, 40-50 évvel ezelőtt. 
Abban az évben nagyon korán beállt a tavasz, és a fukar nagygaz

da kihasználva a jó időt, már februárban kiküldte a béresét árpa alá 
szántani. 

Már virradatkor belefogott munkába a béres, s kilenc óra körül, 
hogy az ökrök is kifújják egy kicsit magukat, no meg, hogy ő is harap
jon valamit, kiállt a forgóra. Amikor kibontotta a tarisznyát, elképed
ve látta, hogy csak kenyeret meg fahajú sült tököt rakott bele a gazda 
felesége. Feldűlt a legényben a kisszék, és elkáromkodta magát. 
Hogyisne! Mert hiszen jó étel a sült tök (már annak, aki szereti), de 
aki egész télen azt fogyasztja, az már nagyon unja február derekán. 
Fogta hát a legény, s dühében odavágta a tököt az út mellett szomor
kodó árva kőkereszthez. 

- No, Jézus, egyél sült tököt, te úgyis könnyebben győzöd állva! 



Otthon nem szólt semmit, de elhatározta, hogy ha másnap se vál
tozik a menázsi, bosszút áll a gazdáékon. 

A következő nap reggelén megismétlődött az előző napi história, 
azzal a különbséggel, hogy a béres most a kereszt helyett az ökröket 
kente be az elnyálkásodott mézű sült tökkel, amiből - kiadós porció 
lévén - még a kocsi oldalára is jutott bőven. Utána, mint aki jól végez
te dolgát, lefeküdt a kocsi hűvösébe terített cele-culára, mivel szokat
lanul melegen sütött a kora tavaszi nap. Elaludt. 

Közben a gazda kijött a földre, hogy megszemlélje, halad-e a mun
ka. Éktelen dühbe gurult, amikor meglátta a hűsölő bérest: 

- Lepihentél, te anyagyász!? Ezért küldtelek én ide, dögleni? Te 
naplopó, te! Még arra se vagy érdemes, hogy rád süssön az úristen 
napja! 

- Hát... azért is bújtam ide a kocsi árnyékába - válaszolta faarccal 
a béres. 

- Ez meg mi? - riadt föl a gazda, mikor meglátta a tökfoltos kocsiol
dalt, s észrevette az ökrök szőrén pasztában szétkent sült tök maradékot. 

- Ez? A reggeli sűtt tök - magyarázta nagy flegmával a legény - , 
majd hozzátette: 

- Rájuk kentem szegínyekre, hogy nyalogassák, hadd kóstolják 
már meg űk is, milyen jó koszton él gazduraméknál a béres. 

HASZNÁLT A LECKE 

Két béres is szolgált az egyik zentai nagygazda tanyáján. Embersé
ges módon bánt a cselédtartó mind a kettőjükkel, s a legények elége
dettek is lettek volna a hellyel, csak a koszttal nem voltak kibékülve. 
A tanyán ugyanis a gazdáné viselte a kalapot, ő pedig nagyon „beosz
tó" volt. Azt tartotta, hogy „a torkon lemén egy vagyon", ezért hát úgy 
váltogatta a kosztot, mint Dócziné a krumplit: hol sütötte, hol meg 
főzte (héjában). 

Különösen a reggelire kapott sült tökkel teltek be a béresek. Mert 
őszkor ugyan még úgy fogadták, hogy „újság a hasamba', hideglelés 



a pokolba!", de tél derekán már ráuntak a nyálkás, vizenyős tökre, s 
ha reggelire ott találták az asztalon, hát akkor feszítették az Istent, az
az káromkodtak, mint a lacibetyárok. 

A béresek a gazdalakás mellé ragasztott nyárikonyhán szokták fo
gyasztani a reggelit. Ilyenkor rendszerint a gazda is odaült közéjük, 
no, persze nem enni, csak beszélgetni. 

Egy napon a két béres elhatározta, hogy véget vet az egyhangú me-
názsinak. Összebeszéltek: ha másnap reggel is sült tököt ad a gazdáné, 
akkor „összevesznek" a gazda előtt, és a tököt egymás fejéhez vagdos
sák, de úgy, hogy a gazda is kapjon belőle. 

Másnap persze opetújból tököt tálalt a gazdasszony, mire a két le
gény olyan parádés verekedésbe kezdett, hogy a gazda - aki komoly
ra vette a huzakodást - rémülten inalt ki a kiskonyhából. 

Odabent a legények (röhögve randalíroztak) káromkodtak még egy 
darabig, csapdosták a tököt a falhoz, s mikor már jól kipingálták a 
nyári konyha falát, abbahagyták. 

Meséli a krónika, hogy töknek többet a színét sem látták a tanyán a 
béresek, nemcsak abban, hanem még a következő esztendőkben sem. 

KIADÓS P O G Á C S A 

Részes munkások csépeltek valamikor Bata Ádám tüzesgépével a 
bogarasi határban. Előbb a nagyobb tanyásgazdák szérűit látogatták, 
de a negyedik hét végén sort kerítettek a kisparasztok asztagaira is. 

Mazaló falu alá érve megszaporodott a munkájuk, mert ott minden 
gazdának külön szérűje volt a saját portáján. Morgott is a gépész, nem 
szerette, mert a húzatás meg az állítgatás (naponta három helyre is kel
lett vontatniuk) sok időt kívánt, de a részesek örültek, mert azt remél
ték, hogy a faluban majd jobb koszt járja, nem úgy, mint egyik-másik 
nagytanyán. 

Csakhogy - nem ismerték a mazalóiak kissé „beosztó" természetét. 
Az első csépeltetőnél se íze, se bűze, zsiradék nélküli kásás tökle

ves meg pohárral szaggatott pogácsa várta őket. 



Persze, sehogy se ízlett az ebéd, de azzal biztatták egymást az em
berek, hogy majd... a másik helyen - uzsonnára - biztosan gusztuso
sabb ételt kapnak... 

De bizony, hiába reménykedtek, mert ott is töklevessel meg kőke
mény gyúrott pogácsával kínálták a társaságot. 

A vacsorát a harmadik háznál fogyasztották volna, de hiába ülték 
körül a leterített zsákra helyezett nagytálat, abban is - tökleves szomor
kodott, s mellette a szakajtóban a már jól ismert lapos, gyúrott pogácsa. 

Leveskanalazás közben odaszólt az egyik részes a gazdasszonynak: 
- Mondja, szülém, ugyan hun termett ez a nagyon jó ízű, fáintos tök? 
- Miért? 
- Mer' de e'mennék, osztán kiszaggatnám még a tüvit is, hogy töb

bet sose teremne, ördögb'on a kezeszárába annak, aki elűtette! 
Ahogy ott törlik szemüket-szájukat a munkások, odajön a házhoz 

az első gazdáné, akinél a banda az ebédet fogyasztotta. 
- Tán' otthagytunk valamit, nénémasszony? - kérdezte tőle a gépész. 
- Nem, nem, csak tudják, átgyüttem már, hogy megnézném, ma

radt-e még a déli pogácsábul valami, mert azt ebéd után átvittem a 
szomszédba, onnan meg aszongyák idehozták... 

Ekkor derült ki , hogy mind a két alkalommal a déli pogácsát látták 
viszont a részesek, ezért volt az annyira ismerős a számukra. 

- No, Jóska - szólt a gépész a fűtőnek (úgy, hogy az ott tébláboló 
gazdák is meghallják) - , mondtam ugye, hogy ne füttyögess annyit 
húzatás közben, mert látod, a tök is meg a pogácsa is csak jön utánunk, 
osztán kísér bennünket, akár az átok! 

TARHONYAVADÁSZAT 

Kaszálni tudó napszámosokat fogadott fel aratásra az egyik kispi-
aci nagygazda. Akkoriban - a két háború között - kosztot is kaptak a 
részesek, akiknek a gazdasszony főzött - ha volt mit. Mert szerződés
kor ugyan jó szalonnát ígért a bérlő, de aztán ugyancsak megrövidítet
te a munkásokat. Amikor követelőztek az emberek, tréfával ütötte el: 



- Énnálam mindennap „ódalast" ehettek (már t i . oldalt fekve). 
Bizony nemegyszer kellett vele cigánykodni az embereknek a kijá

ró élelemért. 
Egy ízben az aratók között volt egy jó humorú napszámos is, aki 

alaposan rápirított a fukar gazdára a többiek előtt. 
Aratásban leginkább tarhonyaleves járta, mert az olcsó is volt, meg 

az készült el leghamarább. A munkások ott ettek a leterített zsákokon a 
bogrács körül, a gazda meg ott járt-kelt és nézte, ki hogyan fal, mennyi 
kenyeret pusztít, ki a nagybélű, hogy azt aztán jövőre ne fogadja föl. 

- Matyi bácsi! - szólt oda neki kanalazás közben a részes. 
- No, mi köll már megint? 
- Ugyan vezesse ki kend az istállóból a Csillagot! 
- Mit akarsz vele? 
- Ráülök, oszt fogok egy tarhonyát, mer' gyalog nem érem utol... 

A Z O K A T Ő IS SZERETI. . . 

Felsőhegyen, a Tóth Urbán-féle vendéglőben játszott a banda, s a 
hangulat is igen emelkedett volt már. Búcsú lévén, sokan tartózkodtak 
a kocsmában, többek között B. M. , az egyik szűkmarkú nagymaximu-
mos idősebb gazda is, aki mulatni ugyan nemigen szokott, de a nótá
zó kedv, no meg a társaság hangulata most őt is magával ragadta. Bor
ból is jócskán a gallér mögé öntögetett már, ígyesen hát ő is együtt 
dallikázott a többiekkel, és mulatott is a maga módján - paraszti mér
téktartással. 

Gazdatársai közül, hol az egyik, hol a másik csúsztatott a prímás 
markába egy-egy pirosat, s az öreget is noszogatni kezdték: adjon már 
ő is a zenészeknek. 

A bácsi elő-elővette a bugyellárist, s még a hüvelykujját is meg
nyálazta; de aztán addig simogatta a bankókat, amíg az erszény újra 
hiánytalanul visszakerült a helyére. 

Idő teltén, egy jó fertály óra múlva megint bordán lökte valaki az 
öreget, hogy ne teketóriázzon, fizessen már, ne mulasson potyán a töb-



bi zsebére. Újra előkerült hát a buksza, amelyben élire állítva ott sora
koztak a kék, a piros meg a zöldhasú bankók. Forgatta, lapozgatta az 
öreg őket, gondolkodott, majd egyszer csak kinyálazott egy gyűrött, ha
sadozott szélű, barna színű régi 10 dinárost. Azt nyújtotta a prímás felé. 

- Miklós bácsi, a pirosabbjábul! A pirosabbjábul! - biztatta volna 
a prímás, de az öreg lehűtötte: 

- Hát öccse, azokat én is nagyon szeretem ám! 

N A G Y G A Z D A - S Z Á M A D Á S 

Az alábbi történetünk a most átadott kanizsa-törökkanizsai tiszai 
híd elődjéhez kapcsolódik. 

A húszas évek közepén megrongálódott a Kanizsa-Törökkanizsa 
közötti régi fahíd (nekiment egy uszályt vontató hajó), s a községi elöl
járóság a javíttatás céljaira utólagos adót vetett ki Kanizsán. Mezőgaz
dasági község lévén, a városatyák a kivetésnél a földet vették alapul, és 
minden lánc földtől 10 dinár adóelőleget állapítottak meg hozzájárulás 
címén. A kereskedőknek, iparosoknak pedig annyiszor tíz dinárt kellett 
fizetniük, ahány lánc földnek megfelelő jövedelmük volt. 

Két kanizsai szomszéd, az egyik 15 láncos kisgazda, a másik 150 
láncos gazdag, de szörnyen fukar basaparaszt, beszélgették a híd-ügyet. 

A kevesebb földű helyeselte, hogy lám, milyen okosan fundálták is ki 
a községi potentátok a híd megcsináltatását! így egy adófizető polgár 
sem károsodik, hiszen jövőre úgyis jóváírják majd a befizetett pénzt adó
ba, az a 10 dináros kiadás pedig alig jelent terhet az adófizetők számára. 

Mire a nagygazda: 
- Könnyen beszél ám az olyan, akinek csak annyit köll adni, mint 

neked, öcsém! De mit szóljak én, akinek éppen a tízszeresét köll befi
zetnem? Teher ám az, de még mekkora! 

- Már megbocsásson, szomszéd - így a kisebbik gazda - , melyi
künk a bolond? Hát nem könnyebben fizeti meg maga a 150 lánctól a 
10 dinárt, mint én a 15-től a tizenötször tízet? 



A pitykés mellényű, pókhasán aranyláncos nagygazda így vála
szolt: 

- Ha kettőnk közül egyikünk a bolond, akkor nyilvánvalóan az, 
amelyikünk nem tudja, hogy mi a különbség a 150-szer 10 dinár meg 
a 15-ször 10 dinár között. Bizony, öcsém! 

MUZSIKUS ÖNÉRZET 

A harmincas évek elején bekövetkező nagy gazdasági pangás ide
jén R. János gazda betért a Für-féle kocsmába, ahol igen sanyarú kö
rülmények között vegetáltak a szegény zenészek. Ugyanis az emléke
zetes gazdasági krízis igen-igen megritkította a vendéget, s a népi ze
nekar érdemes tagjai csak úgy lézengtek, lötyögtek az üres kocsma
szobában, miként köcsögben a plajbász. Bizony, keserves idők voltak 
azok. „Olyanok, hogy 10 dínárér' akár fél napig is e'muzsikát egy lá
bon a banda" - idézi e rossz emlékezetű kort az egyik kiérdemesült 
öreg muzsikus. 

Felvillant hát a zenészek szeme, amikor meglátták R. gazdát, aki 
nótabarát, mulatós kedvű ember hírében állott. 

Elemér, a Zsadányi família még ma is sokat emlegetett, hírneves 
cigányprímása rögtön oda is lépett a vidéki kiskirály asztalához, és 
csendes könyörgésre fogta: segíjje mán meg őket a tekintetes úr, 
há'szen sose vót szűkmarkú. 

- Rendben van, Elemér! Fölpakolunk két kocsira, osztán csapunk 
egy kis murit odakint a nagytanyán. Kaptok enni, inni, s a végén még 
100-100 dinárt fejenként, de - van egy kikötésem. 

- Halljuk, János bátyám! 
- Mielőtt vacsorához ülnétek, mindegyiktek fog egy kapát, s meg

kapál nekem egy sor kukoricát. 
Szíven ütötték a kiváló muzsikust. Ismert prímás volt, s mióta két

ágú, vonón kívül aligha fogott más szerszámot a kezében. Művészi 
önérzetében találta hát megsérteni őt a nagygazda. Kapát a kezébe?!? 
Cigányprímásnak? 



Egy pillanat alatt megért benne az emberméltóság tudata. Hátrált egy 
lépést, fölvetette a fejét, és így vágta oda a tapintatlan nagygazdának: 

- Gazd'uram! Én muzsikus vagyok, nem napszámos. Majd meg-
kapája az, aki elűtette. 

K I K I T CSAPOTT BE? 

Hogy olcsón ússza meg a kukoricaszedést, Mata Farkas nagygaz
da állítólag 12 lánc kukoricát adott ki - tíznek a fejében! - a cigányok
nak szedésre. Bele is fogtak azok a munkába, de csakhamar megun
ták. Lassan, keservesen haladt a szedés, nehezen lehetett a vastag, erős 
csutkát letörni a szárról, no, meg a területet is sokallották, és a szom
szédoktól érdeklődtek, hogy mekkora is az a föld, amit felfogadtak. 

- A, becsaptak benneteket! Megvan az még 13 lánc is, ha nem 
több! - pujgatták őket a szomszéd tanya lakói. 

Több se kellett a vályogvetőkből lett kukoricaszedőknek! Be a gaz
dához a tanyára, s kezdtek regnálni rajta, hogy kössenek újabb egyez
séget. Az meg azzal rázta le a nyakáról őket, hogy azt mondta nekik: 

- Rendbe' van! Ha tik úgy gondoljátok, hogy több, hát itt a mérő
lánc, oszt mérjétek fel az egészet! 

Szegény füstösök! Káromkodva húzták, vonszolták a láncot, jó fél 
napot elküszködtek vele, de sehogyan sem tudtak eligazodni rajta. Vé
gül is lógó orral kullogtak be a lánccal együtt. 

- No, hé, hát mennyi? - érdeklődött tőlük kaján képpel a gazda. 
Röstellették az istenadták bevallani, hogy csak annyit értenek a 

földméréshez, mint vak kúdús a tetűfogáshoz, hát csak rámondták: 
- Annyi az! Csak annyi. 
- No, lássátok! Nekem lett igazam! 
Legyintett a cigánybíró. 
- Tuggyuk. Mindig a gazdának van igaza. 



E L K Ö S Z Ö N A K A N Á S Z G Y E R E K 

B. B. tanyáján ugyancsak hitvány koszton tengődött a kiskanász, 
pedig nem mondhatni, hogy a napot lopta volna. Gazdája már hajnal 
előtt két héttel ébresztette, végezelődnie kellett a jószág körül, majd 
kicsapni a kondát, és azt hajkurászni mezítláb a tarlón behajtásig. A 
legeltetésen kívül ő végezte a többi munkát is, ami a tanya körül adó
dott: söpört, vizet húzott, vakart, ízíkelt, szalmát hordott, almozott, 
szóval mindig foglalkoztatták, mert a kanásznak mindenki - még a 
söprű is - parancsolt. A kosztja mégis csak cibere - vagy tarhonya -
meg céklaleves, azt főzte a gazdáné hónapszámra. Nem csoda hát, ha 
a gyerek fürtön fúrt éhezett. Bele is unt hamarosan a kanász-dicsőség-' 
be, és elhatározta, hogy ő bizony nem szerencsétlenkedik tovább. Egy 
reggel fogta, behajtotta a rücskölő kondát, botra vette szegényes kis 
motyóját, s mielőtt búcsút mondott volna, a kapufélfának, beszólt a 
gazdához: 

- Balázs bátyám, jó lesz új kanász után nézni, mert én - hazame
gyek. Látom, vetéshön készülődnek. Hát csak vessenek kanászmagot 
is, egy holdat legalább, mert ennyi munka, meg ilyen koszt mellett 
aligha ki nem fogy belűle! No, hát akkor adjon Isten keenek jobb ka
nászt, nekem meg jobb gazdát! - köszönt a surbankó legényke, s ne
ki /ágott toronyiránt hazafelé. 

A PÁKOSZTOS K A N Á S Z G Y E R E K 

Gyenge koszton tengődött a kanászgyerek gazduraméknál, akik azt 
tartották, hogy „a hason lehet legtöbbet szerezni", ezért jobbadán csak 
sült tökön, tészta- meg hagymalevesen teleltették a kiscselédet. Disznó
vágás után végre szárma került az asztalra, és a kiskanász is azt kapott 
ebédre. A gyerek - húsra éhezve - kifordította a bundából a tölteléket, 
és azt ette, a káposztát meg a hasáblevelet kitúrta a tányérja szélére. 

- Tán válogatsz? Ördög b'on abba a káka beledbe! - reccsent rá a 
gazda. - Mér' nem eszed meg a hasábját is? 



- A ló se szokta megenni az abrakos tarisznyát - okította ki a 
gyerek a gazdát. 

- Elhallgass, az anyád...! Az éppen olyan jó, mint a hús! 
- Nem hiszem azt, gazduram - tamáskodott a gyerek - , mert akkor 

a kutyák mán régen megették vóna kint a káposztafődön az egészet! 

J Á N Ó BÁCSI K Ö L C S Ö N T M E G TANÁCSOT A D 

Apróbb kölcsönökkel szokta segítgetni a nála dolgozó részeseket, 
napszámosokat Jánó bácsi. No, persze, mindezt nem makulátlan ke
resztényi szeretetből, hanem inkább számításból cselekedte: ezzel kö
tötte magához az olcsó munkaerőt. Ha ugyanis valamelyik felfogadott 
embere munkavállaláskor megkérte a szokásos napszám árát, azt így 
környékezte meg: 

- Ne kérj már annyit, no! Tudod, hogy a múltkorjában is kisegítet
telek. .. 

És mert furton furt tartoztak neki, meg rá is voltak szorulva, így hát 
az embereket mindig rávitte a kénytelenség, hogy engedjenek. 

Mesélik, hogy egyik sok bajú napszámosa házat akart építeni vala
hol a szegénysoron. Telket a község adott, a falakat pedig a rokonság 
verte fel móvában. Hanem tetőre meg ablakokra még így sem futotta 
a szegénységéből. Elment hát az ember Jánó bácsihoz, és előadta a ké
relmét. 

- No, ülj le csak itt kint - mondta a gazda, aki a gangon fogadta a 
vendéget - , majd bemék, osztán megpróbálok egy kis pénzt össze-
szenni. 

Ült, ült kint az ember, hogy már szinte bele is unt a nagy várako
zásba, míg végtére csak kijött Jánó bácsi, aki éppen úgy tett, mintha 
tényleg egyenként kellett volna odabent összeszednie a garasokat. 

- Hát nézd, ennyit adok a tetőre, e... - adta át a kért összeg egy ré
szét. - Az ablakot meg majd akkó csináld meg, amikó lesz rá pézöd! 
Nem muszáj ám ablakon kukucskálni. Állj ki inkább a ház elé, úgy 
többet is láthatsz. 



TANÁCS 

Pecellón történt, hogy egyszer az emberpiacon álldogáló napszá
mosok közé odaállított P. K., egy rátarti, olyan ki vagyok-mi vagyok 
fajta, tehetős nagygazda. Ataljás munkásokat keresett volna, akik 
learatnák a búzáját. Alkudozni kezdett az emberekkel, de amellett 
hogy kevés bért ígért, még azt is elvárta volna, hogy az átaljások az 
aratáson fölül - csak úgy robotban - megkapálják a kukoricáját. Per
sze, nem tetszett az embereknek ez a kihasználás, morogtak érte. 
Akadt olyan bátor, aki hangosan meg is jegyezte: 

- Mért köll ennyire húzni a szegényt? Nem röstelli magát? 
No, annak mondhatták! Csak legyintett. 
- Tik meg húzzátok a marokverőket! 
- Jó, jó - vetették közbe az emberségesebb érzésűk - , de azoknak 

is élniük kell ám! Azok ugyan kit húzzanak, nem mondaná? 
- Azok? Hát azok meg húzzák a nagygereblyét! - adta az „elmés" 

tanácsot a bölcs nagygazda. 

H A J D A N I G A Z D A - EGYKORI CSELÉDJE 

A kanizsai földeken gazdálkodó néhai K. B. rettentő fukar, zsugo-
ri ember hírében állott. Pedig - mint mondják - száz láncon jóval fe
lülhágott a birtoka. Hajszálra ilyen volt a felesége is, aki képes volt 18 
kilométerről begyalogolni egy pár kisgalambbal a kanizsai piacra, 
csak azért, mert ott néhány koronával többért lehetett túladni rajtuk. A 
szerzés, a gyarapodás, a föld volt az istenük. Ha két tanya között egy 
nadrágszíj szélességű földsáv eladásra került, az öreg K. B. biztos 
odaszemtelenkedett közéjük, és ő vette meg a keskeny földdarabot. 

Szóbeszéd volt, hogy fekete kenyéren, kicsi szalonnán, meg nagy 
vöröshagymán akart sok munkát végeztetni a cselédeivel és a részes 
munkásokkal. 

Mesélik, hogy egyszer a felesége így sopánkodott a szomszédasz-
szonyának: 



- Én nem tudom, hogy lehet az, hogy maguknál a kiskanász itt van 
három-négy esztendeig is, utána megmarad béresnek, osztán még in
nen is nősül. Nálunk meg, ha az uram felfogadja az egyik héten, a má
sikon már odébb áll, pedig - nem röstellek neki napjában háromszor 
is levest főzni. 

- Na, lássa, ez a baj, Kati néném - okította fel a szülét a szomszéd
asszonya. - Próbáljon neki csak délbe' főzni, jó, kiadós, tűrős bable
vest oldalassal. Vacsorára meg a híg tésztaleves helyett túrót vagy te
jet adjon nagy karaj kenyérrel. Én így szoktam. Próbálja csak meg ma
ga is! Meglássa, hogy megmarad a tanyán maguknál is a kiskanász! 

* 

Annak idején állhatták a tanyájukat a béresek. Ugyanis ősz felé, 
amikor a nagyja munkát már elvégezték, rendszerint úgy intézte a gaz
da, hogy összevesszenek, és hogy a béres odábbálljon egy dűlővel. 

A kialkudott bért persze nem fizették ki neki. 
Egyedül egy alkalmazottja tudott megmaradni náluk. Azon még az 

öreg sem bírt kifogni. Tempós, csendes beszédű, birkatürelmű legény 
volt az istenadta, akit semmi sem hozott ki a béketűrésből. 

Egy ízben - ünnep lévén - a szüle kétféle kalácsot tett az asztalra, 
az üresét odarakta a béres elébe, a mákost meg az ura elé helyezte. A 
legény, mint aki észre se vette a nyilvánvaló megkülönböztetést, a le
ves után megtörölte a száját, s aztán az üres kalács fölött nyugodtan 
átnyúlt a mákosért. 

- Te, Sándor - szólt rá az öregasszony - , én azt a Balázsnak süt-
tem, mert ő azt úgy szereti. 

- Én is. 

K U K U C S K A I TALÁLÓS K É R D É S 

Nyári este. Öreg parasztok ülnek a sarki kispadon. Bandáznak, 
meghányj ák-vetik a világ dolgait. Főleg a fiatalokról, a termésről, no 
meg az örök témáról: az adóról folyik a szóbeszéd. 



- Szomszéd, keed, ugye, okos ember? - szólítja meg egyikük a má
sikat. 

- Hogy én-e? Hát... nem azér', hogy tán... izé, mer' hát... szó
val... 'szen persze, hogy a' vónék. 

- No, ha olyan okos, akkor találja ki , hogy minek teremtette az Úr
isten a krumplit? 

- A krumplit-e? Hát krumplinak. 
- Azt hittem, okosabb kend, szomszéd! Mer' ám az Isten a krump

lit nem krumplinak, hanem a fődtúró szegínynek teremtette. Úgy ám! 
- Lehetsíges, adja be a derekát a kérdezett. 
- De azt tudja-e, hogy miért éppen neki? 
- Mondjad, no! 
- Hát csak azér', hogy a szegíny ember is lehúzhassa már vala-

mirül a bűrt ebben az adóterhes világban. 



LÁNYOKRÓL, 
ASSZONYOKRÓL 





NINCS M Á S BAJUK. 

Minap, március 8-án - mint mindenütt - az egyik kisebb létszámú 
munkaszervezetben is ünnepséget rendeztek a férfiak az ott dolgozó 
nőnemű munkatársak tiszteletére. Persze, csak szerény keretek között, 
hiszen művelődési intézményről van szó, márpedig tudott dolog, hogy 
Zentán mind a közművelődésben, mind a közoktatásban gyengén fes-
lik a dinár, minélfogva igen-igen kicsik a fizetések. 

Az ünnepi beszéd, virágátadás s a frissítő italok felszolgálása után 
kötetlen csevegés kezdődött az asztal körül. A jelenlevők nem kis 
büszkeséggel állapították meg, hogy lám-e, lám, az ő intézményükben 
fokozatosan érvényesülnek a nők is. íme - sorolták - , a munkaközös
ség elnöke nő, annak a helyettese szintén nő, az igazgatóhelyettes is 
nő, a szakszervezet pénztárosa nő, a belső ellenőrző bizottság elnöke 
ugyancsak nő.. . 

Mire az egyik kis fizetésű férfi munkatárs csendes epével megje
gyezte: 

- Más bajunk már nincs is nekünk azonkívül, hogy - csak a fizeté
sünk nem nő! 

M I T TESZ A Z A N Y Ó S , H A NYELVES A MENYECSKE? 

Régebben a fiatal házasok nem költöztek külön hajlékba, hanem 
ott maradtak egykenyéren élve az öregekkel. Rendszerint az új férj ve
zette feleségét a maga szüleinek házához, míg a fiatalasszony csak ab
ban az esetben tehette ezt, azaz, vihette haza a vejkót, ha nem volt oda
haza fiútestvére. 



Az így kibővült családban közös födél alatt közösen gazdálkodtak, 
mégpedig úgy, hogy - íratlan törvény volt az - mindenben az öregek 
parancsoltak. A gazdálkodást az apa irányította, a házimunkák végzé
sében pedig napamasszony tartotta kezében a főzőkanalat. 

A házassággal az öregek élete könnyebbé vált, mert azon túl már a 
dolog vastagabbja a fiatalokra hárult. 

A férje szüleihez költöző menyecskének legtöbbször igen nehéz 
sora volt, mert a házassággal saját családjával a kapcsolat meglazult, 
az új környezetbe való beleilleszkedés pedig nem ment minden eset
ben simán. Mert hiába váltotta fel a nehezebb munkában az anyósát, 
hiába mosott, fejt, kenyeret sütött, baromfit nevelt, jószágot gondo
zott, ha zsémbes volt a napamasszony, bizony, keresett (és talált is) a 
menyében nem egy kivetnivalót. Ezért aztán gyakoriak voltak az ösz-
szetűzések a közös háztartásban, és sok fiatalasszony addig-addig rág
ta az ura fülét, amíg rá nem vette, hogy külön menjenek, és legyenek 
inkább „a maguk szegényei". 

Hiába volt íratlan törvény az öregek akaratába való belenyugvás, 
azért már akkor is akadt fiatalasszony, aki - ahelyett hogy ő alkalmaz
kodjék - , az anyósát törte be, és idomította a maga akaratához. 

Az Alsóvárosban is mi történt - ezelőtt úgy 50 esztendővel? 
Megnősült az alvégi legény, és asszonyt vitt a házhoz. A szülők öre

gek voltak már, csendes, jámbor emberek, az anyós különösen, aki -
beteges lévén - inkább gyámolításra szorult, mintsem parancsolásra 
lett volna alkalmatos. No, persze, a rendet (már hagyományból) ő is 
megkívánta, s az irányítást ő sem akarta kiengedni a kezéből. Csak
hogy a fiatalasszony fenemód szókimondó, nyakas és indulatos fehér
nép volt, „nattörvényű", s ebből kifolyólag már az első héten kitört kö
zöttük a gyalázat. Sokszor megesett, hogy a menyecske - amíg a férfi
ak kint a földön dolgoztak - , otthon napjában kétszer is körösztülment 
az anyósán. Szidta, pocskolta, keserítette, ahol és amikor csak érte. 

A szomszédok hamarosan fülhegyre kapták a marakodást, s ami
kor egy nyári estén az öregasszony is kiült bandázni a kissámlira, nagy 
ártatlankodva csak megkérdezték tőle: 

- Hát osztán, Maris néni, hogy vált be keeteknél az új asszony, ke
zes-e? Hallgat-e a szóra? 



- Jaj, ne is kérdezzétek, mert csak ríni tudok végette... 
-Ugyan? Tán mégse, no?! - hitetlenkedtek szemforgató álszentes-

kedéssel a bandázók, csakhogy már többet halljanak. 
- Kutyát szopott az, nem anyát! Ha hiszitek, ha nem, még sz...ik 

is a számba... 
- Ó-ó - szörnyülködtek nagy együttérzéssel a többiek. - Oszt kee 

mit csinál akkor? 
- Mi'csinájak? Nyelek egy nagyot! 

H A MEGKAPTA, VISELJE!. . . 

Nősülni szeretett volna egy izgága, mindig akadékoskodó gazdale
gény, de ismerve rabbiátus, gáncsoskodó természetét, nem akadt egy 
gazdalány sem, aki feleségül ment volna hozzá. 

Hogy ne maradjon mégse asszony nélkül, egy szegényebb rangbé
l i hajadont kéretett meg feleségnek. Sokan intették a leányt, hogy hoz
zá ne menjen, mert bánni fogja keservesen, ám a leány, akinek impo
nált a gazdag kérő, mégis úgy határozott, hogy ő bizony gazdáné lesz; 
utóvégre szegény ember is veri a feleségét, s ha már választani lehet, 
akkor ő inkább a gazdag mellett marad. 

Előbb azonban kikérte a plébános úr tanácsát is. 
A pap, jól ismerve a gazdacsaládot, maga sem javasolta az egybe

kelést, de a leányzó már annyira beleélte magát új szerepébe, hogy a 
tisztelendő úr óvatos tanácsait így utasította vissza: 

- De, plébános úr, most lenne módom igazán jól élni! Meg aztán: 
a szemnek is kell ám adni.. .* 

- Te tudod, lányom - bocsátotta el a menyasszony-jelöltet a plébá
nos úr. 

Alig múlt el az esküvő, az új férj máris kimutatta kutyatermésze
tét. Még a mézeshetek elején kiadta az asszonynak az első nyargalót, 
s olyan szerencsétlenül találta képen csapni, hogy a menyecske fél ar
ca - főleg a szeme körül - belekékült-zöldült. 

* Azaz: meg kell a világnak mutatni 



Az asszonyka sírva ment panaszra a plébános úrhoz, aki azonban 
csak ennyit mondott vigaszképpen neki: 

- Hja, lányom, te vállaltad, te mondtad, hogy a szemnek is köll 
adni... Most oszt megkaptad, hát akkor viseld türelemmel! 

CSAK AZÉRT SE!... 

Megnősült a gazdalegény, s bevett szokás szerint, ő is hazavitte az 
új asszonyt a szülői házhoz. 

A menyecske polgári származású lévén, idegenül mozgott a hagyo
mányos építésű tágas gazdaházban, s rávette az urát, hogy - mivel az ő 
igényeik már túlhaladták az öregekét - , a saját házrészüket alakítsák át, 
a maguk ízlése szerint tegyék korszerűbbé. Az apósnak nem is volt az 
újítás ellen semmi kifogása, de napamasszony, aki különben se nagyon 
szívlelte a menyét, ugyancsak berzenkedett mindenfajta építkezés ellen. 

- Még mit nem! Meg se melegedett, oszt má' is parancsógat, dirigál! 
Mi lesz kísűbben!?... Minek az a nagy flanc?!... - méltatlankodott. 

Am a fiatalasszony addig-addig, hogy csak keresztülvitte a maga 
akaratát. 

Fölépült az új lakrész a nappalival, külön gyerekszobával, svéd
konyhával, valamint a korszerű lakásból elmaradhatatlan fürdőszobá
val és benne az angol WC-vel. 

Az anyós egész idő alatt sértetten durrogva járt-kelt, tüntetőleg 
nem mutatott semmiféle érdeklődést az átalakítás iránt, sőt ahol csak 
lehetett, kimutatta, hogy a begye nem vette be az újítást. Jellemző: 
már régen készen állt az új lakás a maga teljes kényelmével, de vala
hányszor napamasszony félre akart vonulni, sohasem a tiszta szagú, i l 
latosított fürdőszobát használta, hanem tüntetőleg kivonult a libasza
ros udvar végében álló hűvösülőkére. 

A fiatalasszony - aki máskülönben jólelkű volt, de akit már nagyon 
bántott anyósának sértett mártírkodása - egy esős őszi napon, amikor 
látta, hogy az öregasszony megint az udvar vége felé igyekszik, inge
rülten szólt utána: 



- Ugyan, anyuka, mért jár maga minden esetben dolgát végezni az 
udvar végibe, mikor ez a kényelmes vécé itt van a - szájában! 

Mint akit darázs csípett meg, fogcsikorgató nyájassággal felelt a 
napamasszony: 

- Csak azé', lányom, ha éppen tűnni akarod, mer' én még olyan ré
gimódi vagyok, oszt nem szokásom - odabe' kimenni! 

N E M VER A Z ISTEN B O T T A L . . . 

Mesélöim szerint Tóthfaluban esett volna meg az előbbi história 
még valamikor a két világháború között... 

Az esküvő után nem sok időre széjjelmentek a fiatalok. A mende
monda úgy tudja, hogy tán az anyós, a menyecske édesanyja köpött a 
tálba, ő volt a bajkeverő, aki miért, miért se, folyton az ura ellen puj-
gatta a lányát. Kurafinak, lőcsöngörcsnek, jófajtának minek nem 
mondta el a vejkót, s annyira telebeszélte a fiatalasszony fejét, hogy 
az végül is engedett az anyja kívánságának. Válni akart. 

Az osztozkodásnál ott fontoskodott az anyós is, s meg nem állhat
ta, hogy bele ne kössön a vőbe. 

- Hogy neked lenne még követelni valód, te anyagyász?! Ugyan 
mid vót, amikó idegyütté, azon a foltos gatyádon kívül? 'Szen még a 
nadrágot is, ami rajtad van, azt is az esküvő után vettük, ugye, Juli
som? - hivatkozott a leányára. 

Az, szegény, csak rábólintott, de szólni nem szólt. Mintha már bán
ta volna a kenyértörést. Nem így a férj. Elkáromkodta magát, s aztán 
letolta a pantallót, kilépett belőle. Ott, ahol kétágúvá lett, kettéhasítot
ta, s odalökte az anyós elé. 

- No, ha már felezünk, akkor itt van! A nadrágbul ennyi a maguké. 
Egy hétre-e vagy tán kettőre, amikor az asszonyka csak rájött, hogy 

ha rossz is a rosszal, de rosszabb a rossz nélkül... - újra összementek. 
Mondják azt is, hogy amíg a fiatalok odabent békültek, addig az 

anyós maga pászította össze a kettőbe szakított nadrág szárait. 



IGAZ B I Z ' A ' ! 

Szerelembe esett egy tóparti legény a leánnyal, de nyakig. Nem
csak udvarolni járt már oda, hanem olykor ott is feledkezett, sőt ké
sőbb végleg oda is költözött, s ott éltek egyelőre csak úgy „bagóhiten" 
az anyós házánál. 

Végül azért csak rászánták magukat, az egyházi szertartásra is. 
A „menyasszony" fűnek-fának dicsekedett és sorolgatta, hogy mit 

vesz, miben áll az oltár elé, és persze, a kellékek között ott szerepelt a 
mirtusz is a fátyollal, vagyis hogy a slajerral együtt. 

- De, Petrus néni - szólították meg a leány édesanyját - táncsak 
nem esküdik fátyolba a Maris? 

- Má' mér' ne eskünne, lelkem? 
- Hát... mer'... hányszor együtt aludtak a Jóskával... 
- Ugyan, ugyan! Még ezen is fölakadtok? Meg aztán különben is: 

hun aludtak, hun nem aludtak, attul még főteheti a lányom a fátylat. 
Nem igaz? 

K I N E K IS L Á T T Á K EL HÁT A K K O R A BAJÁT? 

A két háború között történt. 
Csikorgó hideg téli napon - olyan hideg volt, hogy jeget köpött az 

ember - az egyik alvégi kisparaszt kint téblábolta ház előtt az utcán -
hajadonfővel. 

- Hát te? De kiá'tál! - kérdi tőle a komája, akit éppen arra vitt az 
ördög - 'szen lefagy a füled... 

- Hagyd e' - hangoskodott a másik. - Főhúzott odabent az átok asz-
szony, e'köllött a baját látnom, osztán most nincs, aki kihozza a sip
kámat. 

Majd egy fél hanggal alább: 
- Bemehetnél érte, komám... 



Az egyik tornyosi lakodalomban vacsora alatt beszélget két meg
hívott vendég - a házasságról, persze. 

- Osztán, maga mikor ismerte meg a feleségét, sógor? 
- Hát, sajnos, már csak azután, mikor feleségül vettem. 

* 

Ugyanott köszöntőt is mondott az új párra a plébános úr, megható, 
kenetteljes hangon. 

- Éljetek boldogul, édes gyermekeim! Süssön rátok a boldogság 
napja olyan áldásosán és melegen, miként a kedves szüléitekre! 

Mire a komaasszony nem kis epével odasúgta az urának: 
- No, nem is fognak akkor a fiatalok napszúrást kapni... 

* 

Az egyik lakodalomban adták fel az alábbi kérdést a leányt kikérő 
vőfélynek: 

- Halljuk, miért teremtette az Úristen előbb Ádámot, és csak az
után Évát? 

- Tudja a kórság... 
- Mert már a jó Isten is tudta, hogy asszonnyal nem jó kezdeni... 

* 

Az egyik zentai újgazdag lent a Mákosban vakargatja a földjét a 
hétvégi háza körül, miközben azt hiszi, hogy termelő munkát végez. 
Fontoskodva átszól a szomszédjának, aki éppen kiért a kertje végére, 
s most rátámaszkodva a kapanyélre, végignéz az elvégzett munkán. 

- Hallja, szomszéd, madárijesztő köllene ide a kertbe, mert a ma
darak meg a kijáró galambok mind kiszedik a szemet, elhordják a ter
mést. .. 

- Fölösleges az, szomszéd - nyugtatja meg amaz - , anyósom úgy
is egész nap itt matat kint... 



H O G Y A N LÁTJA A FELESÉG 
A NŐI EGYENJOGÚSÁGOT? 

„Nattörvényü" asszony hírében állott annak idején M. P. bácsi fele
sége. Mesélik, hogy a férj - jámbor, szelíd ember, ki még a légynek sem 
vétett - már a házasság első hetében átengedte a kalapot a kardos me
nyecskének, s attól fogva csendes beletörődéssel tűrte hitvese rigolyáit. 

- Apjuk! Mért nem borotválkozik már meg?! - vetette oda egy dél
előtt az urának a kissé izgága feleség. 

- De, anyuka! Mért borotválkoznék, mikor ezt már reggel megcse
lekedtem?! - merészelt kissé emeltebb hangon visszaszólni P. bácsi, 
kinek szőrzetéről valóban nehéz volt megítélni, borotválkozott-e már, 
avagy sem. 

- Nézd a szemtelenjét! Még feleselni mer? Meg ne halljam ezt még 
egyszer! 

* 

Más alkalommal meg azért kapta le tíz körméről férjét a hitves, 
mert a kamrában égve maradt a villany. 

Szórta az igét az asszony, rakta, csak rakta, mikor egyszerre hirte
len felderült P. bácsi képe: 

- De, anyuka! Hát nem emlékszel? Te jártál bent a kamrában utol
jára, amikor reggel kihoztad nekem a mákot, hogy daráljam meg! 

- Hát - adta egy félhanggal lejjebb az asszony - szerencséje, hogy 
így volt, mert különben most nagyon kikapott volna... 

* 

Talán éppen felesége őrmesteri tempója miatt, P. bácsi szívesen tar
tózkodott az egykori Magyar Kultúrkör helyiségeiben, ahol választ
mányi tag volt, és ahol ő is hallathatta a szavát. 

Egy ízben - 1946-ban - vezetőségi gyűlés előtt hárman várakoz
tunk a többi meghívottra: P. bácsi, Tarapcsik, a gondnok és jómagam. 



Az öreg kezében újság volt, melynek egyik hasábja fölött vastag 
cím hirdette: Gyűjtést indítottak az ÁFZS tagjai. 

- Tanár úr - fordult hozzám szelíd hangon P. bácsi - , ugyan mond
ja már meg nekem, hogy mi az az áfézsé? Olyan sokszor hallottam 
emlegetni mostanában, de hogy mi légyen, nem tudom. 

- így nevezik röviden az Antifasiszta Nők Szövetségét - magya
ráztam készségesen. 

Tarapcsik mester is hozzá akarván járulni a felvilágosításhoz, a 
maga módján félig komolyan, félig évődve hozzátette még: 

- Azért hívják őket így, bátyám, mert azt akarják ezek a nők, hogy 
az asszonyoknak is annyi joguk legyen éppen, mint a férfiaknak. 

P. bácsi csendes rezignációval megrázta galambősz fejét, és csak 
ennyit mondott: 

- No, ahogy én ismerem, az én feleségem ebbe aligha fog bele
egyezni. 

A Z ASSZONY KÖZBESZÓL 

Nevezetes ember - városi képviselő - volt valamikor még a bükk
fagatyás világban Berta Pali bácsi is. Igen nagy tekintélynek örvendett 
az Alvégben, nem csupán kupaktanácsbéli pozíciójából kifolyólag, 
hanem mert zeneértő ember lévén, igen szépen játszott az akkor még 
ritka hangszeren: a harmonikán. 

Nyári estéken ki-kiültek az emberek a kispadra vagy az árokszélre, 
s úgy hallgatták Berta mester muzsikáját. 

A kései maradékoknak a felesége mesélte volt róla a következőt: 
- Hallom én egy délután, hogy a Berta kiült a kiskapuba, oszt her-

monyikál. El nem tudtam képzelni, hogy mivégrül. Nem vótam rest, 
csendben kinyitottam a kaput a háta megett. Hát látom ám, hogy szem
be a másik ódaion a küszöbön ott ül a Maris (fiatal özvegyasszony 
volt). Kerekaljú kötény előtte, a lábán piros bársonypapucs, a bőre meg 
- a térgye fölött - ugyancsak kifehírlett a vasalt szoknya alul. 



No nekem se köllött több... Elöntött a pulykaméreg, osztán rászó-
tam a Bertára: 

- Hajjá ken', Berta, ördög b'on a szeme világába, ken' tán kótábul 
hermonyikál? 

AZÉRT A Z M É G S E M I L L I K . . . 

A húszas évek végén biliárdozás közben a zentai aranyifjak hango
san kommentálták a legfrissebb hírt, hogy az egyik Kazanova-ter-
mészetű ismerősük addig-addig csapta a szelet valamely idős férj mel
lett hervadó szépasszonynak, amíg egyszercsak el nem szöktette. 

Ott tarokkoztak a másik asztalnál a kaszinóba járó zentai öregurak is, 
s egyiküktől (nagy szoknyabolond és nőcsábász volt virágjában) az ak
kor még legény dr. Kopasz megkérdezte, hogy mit szól a szöktetéshez: 

- Hát, édes öcsém, ez azért már mégse helyénvaló! - válaszolt a 
kérdezett. - Mert nem mondom, valamikor - az vesse rám az első kö
vet, aki nem tette meg! - magam is meg-megloptam a más szénáját, 
de az egész kazlat elvinni... Az mégiscsak disznóság lett volna! 

SÓHAJ 

Közismert és népszerű alakja volt a zentai művészköröknek a né
hány évvel ezelőtt elhunyt K. B. is. 

Tisztviselőként dolgozott, könyvelt valamelyik vállalatban, s mel
lékesen festegetett is. Kitűnően bánt az ecsettel, és finom tónusú ak
varell képeit ma is megbecsüléssel őrzik egykori tisztelői. 

Mesélik róla, hogy - mint afféle művésziéleknek - a háztartási hű
ség nem tartozott éppen a legnagyobb erényei közé, és hogy virágjá
ban innen is, onnan is meg-meglopta a mézet. 

Fogahullott vén korára, roggyant térdű aggastyán lett belőle, de a 
vér még akkor sem vált benne vízzé. Már csak bicegve tudott járni, s 
a nyaka is nehezen fordult, de ha szép nő húzott el mellette, akinek 



léptei ütemén a hajtól lefelé hullámzott mindene, az öreg festő ilyen
kor totyogva utána fordult, elnézte a ringó járású tovavonulót, s aztán 
csendes beletörődéssel felsóhajtott: 

- Milyen szép táj! De kár, hogy már nem bírja az ecsetem! 

M E L Y I K JOBB? 

A két háború között nősülni akart városunkban egy már elég öreg 
és erősen kopaszodó tisztviselő, akire a világért sem lehetett volna rá
fogni, hogy túlságosan bántotta volna a szépség. Szóval, nem volt ép
pen az a kimondott Adonisz, ennek ellenére fiatal, hamvas képű haja
dont nézett ki magának feleségül. 

Barátai, hivatalnoktársai tanácsolták neki, tapintatosan figyelmez
tették, hogy azért tán mégiscsak jobban tenné, ha korban magához i l 
lő feleség után nézne, mert ugye... kezdetben még hagyján... megy a 
dolog, de idővel csak kifogy a tűz az emberből, s mit csinál majd ké
sőbb, ha az asszonyka - melegedni akar? - Vagy tán - ugratták kaján-
kodva - csak nem szándékozik a fiatalabb tisztviselőtársakat is meg
hívni, hogy „segítsenek bele" a családi boldogságba? 

Mire emberünk a következőket válaszolta: 
- Mondhattok, amit akartok, nekem azért mégis jobban esik jó tár

saságban fiatal csirkét fogyasztani, mint egyedül egymagamban öreg 
tyúkot elnyámogni. 

E L A D Ó LÁNY NÉMI HIBÁVAL 

Nősülésre adta a fejét egy számító tóparti legény, de mivel szegény 
volt az istenadta, semmi nélkül pedig nem akart nekivágni az életnek, 
hát jól meggondolta, hogy kit is kérjen. Nem annyira a leányt, mint in
kább azt nézte, amit a menyasszonnyal adnak. Ez okból némi megfon
tolás és mérlegelés után rá is állt az alkura, amikor egy tehetősebb 
bogarasi gazda leányát kommendálták neki erősen. Igaz, a legény nem 



volt rangbéli kérő, de hát a hajadonra sem lehetett éppen reá fogni, 
hogy világszépe, azonkívül igen sok farsangot is megért már, sőt -
mint utólag kiderült - egyéb hiba is találkozott benne... 

Ugyanis, amikor a legény háztüznézőben jelent meg a tanyán, a 
menyasszonyjelölt éppen nagyban - szoptatott. 

A látványtól kissé meghökkenve fordult oda a kérő a gügyühöz: 
- De Maris néném, ez a lány szoptat!! 
Maris néni, a minden hájjal megkent kommendáló asszony így 

vágta ki magát: 
- Ugyan, édes fiam: teje is van, meg ideje is hozzá, hát mér' ne 

szoptatna? 

ASSZONYOK A TISZA M E N T I A N E K D O T Á K B A N 

A N Y A I A G G Ó D Á S 

Berukkolt az alvégi família egyetlen fiúgyermeke katonának. A ki
képzés során igen tanulékonynak és szorgalmasnak bizonyult, hama
rosan megnyerte följebbvalóinak bizalmát, és pár hónap után már ran
got is kapott: tizedes lett az egységben. Persze, tudatta a hírt az ottho
niakkal, s a fiára büszke édesanya fünek-fának dicsekedett, hogy a fia 
avanzsált. A hír a legény egykori tanítójának is fülébe jutott, s amikor 
találkozott az anyával, így köszöntötte: 

- Hallom, Ilonka, tizedes lett a fiából. Gratulálok! 
- Jaj, ne is mondja, édes tanító úr! Csupa aggodalom az életem. 
- Miért? 
- A fiamat féltem. 
- De hát mitől? 
- Mert ha most háború ütne ki, milyen veszedelemben is forogna 

az a szegény gyerek! Tudja azt a tanító úr is nagyon jól, hogy a hábo
rúban mindig a magas rangbéliekre szoktak legjobban lövöldözni! 



CSENDÉLET A ZENTAI PIACON 

A posta mögötti soron sokféle nép: jövő-menő emberek, kofák, áru
sok, viszonteladók. Az alacsony, kurta lábú asztalokon alma, körte, 
szőlő és másfajta gyümölcs; aztán virág, vetemény, minden „mi, szem, 
szájnak ingere". Hetipiac. 

Az árusok, vevők - ahány, annyiféle. Van eladó, aki mézes beszéd
del, csinált nyájassággal kínálja a portékáját, van aki hallgat, vagy ke
vés szóval méri az árut. A vásárlók között akadnak ilyenek is, olyanok 
is. Ügyes és dörzsölt piacra járók, akik szívós alkudozással zsigerelik 
az eladókat; jámbor férjek, akikről messziről lerí, hogy úgy küldték ki 
őket, s akik az első asztalnál megveszik a karfiolt, a paprikát vagy a 
krumplit, amivel megbízta őket otthon az asszony, s csak azután kér
dik meg: - Mennyiért is vesztegeti, lelkem? 

* 

Az egyik asztalon a gyümölcsösládákban gusztusos, érett körte sár
gállik. Az árus csendben van, nem ágál, nem handabandázik: kínálja a 
gyümölcs maga magát, beszél az helyette. 

Meg is áll ott egy jó kiállású, szép arcú menyecske, s nézi, gusztál-
ja az árut. Nem kérdez semmit, se azt, hogy mennyibe kerül, se azt, 
hogy timsós-e, csak tapogatja, meg-megforgatja előbb az egyik, majd 
a másik, aztán a harmadik láda tartalmát is, mintha keresne valamit. 
Végül, oda se nézve az addig csendben álló árusra, fejbiccentés nélkül 
indulni készül tovább. Ekkor lép utána az eladó, s gyengéden megfog
va a menyecske kabátjának hajtókáját, csendes szóval megkérdi tőle: 

- Mondja, kedves, mit tenne akkor, ha én is megszorongatnám, 
elülről, hátulról végigtapogatnám magát, és aztán... otthagynám? 
Ugye, milyen rosszul esne? No, csak azért mondom, Legyen szeren
csém máskor is! 



TUDJA, HOGY FIÚ LESZ. 

Mesélik, hogy a két világháború között az egyik ismert zentai ke
reskedő felesége igen-igen kiállhatatlan cselédtartó nagysága volt. 
Folyton zsémbelt, elégedetlenkedett, szidta a pesztonkát (a gyerekek
kel bajlódó kis szolgálólányt), meg az inasokat is sorban. Nem is igen 
maradt meg a keze alatt huzamosabb ideig egy leányalkalmazott sem. 

Egyszer - várandós volt éppen - elköszönőfélben levő kis cseléd
je így búcsúzott tőle: 

- Köszönöm is a tekintetes asszony eddigi szívességét és hozzám 
való jóságát! Osztán, ha mán jön az a kisbaba, kívánom, hogy a kisfi
út szerencsésen hozza a világra! 

Meghatódott a kereskedőné ennyi jókívánság hallatára, és ellá
gyulva kérdezte: 

- De hát miből gondolod, Örzsike, hogy a kicsike fiú lesz? 
- Hát csak abbul, hogy a tekintetes asszonynál leány úgyse állja ki 

kilenc hónapig! 

K I DAJKÁLJA A GYEREKET? 

Fiúgyermeke született az egyik K-i fiatal értelmiségi házaspárnak. 
A férj, aki egyébként sem veti meg a folyékony szilvát, végtelenül 
megörült a trónörökösnek, s mivel a mértéktartás nem tartozik éppen a 
legszebb erényei közé, a születési ünnepséget is eltúlozta kissé. Ugyan
is, a kismama már régen fölkelt a boldogasszony ágyából (értsd: a gye
rekágyból), de az újdonsült apa még akkor is „meg-megörült" a kis 
utódnak, és esténként erősen illuminált állapotban, de ne cifrázzuk, 
mondjuk ki: jól beszutykolva tántorgott hazafelé a vendéglőből. 

Az asszonyka, szegény, aki az első napok örömén túlesve, nyakig 
csöppent a háromóránkénti szoptatás, a mindennapi pelenkamosás, 
no, meg a dajkálás kimerítő kötelezettségébe, egy este, amikor az ura 
éjfél körül tapogatott haza, kitálalt kegyetlenül: 

- Te ilyen, te amolyan, hát ilyenkor illik hazamászni, és így, ennyi
re elázott állapotban? Csak ennyire becsülöd magadat, hogy nem is-



mersz szégyent?... - s mondta, csak mondta, rakta az igét, ahogy a 
szája két szögletén kifért. 

Nem is szólt a férj egy árva szót sem (különben sem tartozik az iz
gága és kötekedő részegek közé), hagyta lamentálni az asszonyt, s min
den ellenvetés nélkül bújt az ágyba, a paplan alá. El is aludt hamarosan. 

Nem így a gyerek! 
Lámpaoltás után, alig csendesedett el a ház, rázendített, méghozzá 

kitartóan. Nem tudta abbahagyni. 
Szegény anyja tűrte, hallgatta egy darabig, de aztán - mit tehetett? 

- csak fölkelt, világot gyújtott, s dajkálta, hordozgatta, babusgatta az 
apróságot, aki azonban rücskölt tovább állhatatlanul. 

Türelmét veszítve, az asszonyka végül is e szavakkal rántotta le 
férjéről a takarót: 

- Te, Józsi, nincs tebenned egy szemernyi belátás, vagy süket vagy 
tán, hogy nem hallod, mióta ordít a gyerek? Nekem már a hátam lyu
kad bele a dajkálásba, te meg csak itt döglesz, ahelyett, hogy segítenél 
rajtam! Utóvégre, közös ez a gyerek, vagy mi a fene, hát akkor tessék: 
dajkáld már te is! 

Nehezeket pislogva fölérzett az ember, s aztán még mindig mámo
ros hangon így szólt békítőleg: 

- Nézd, anyukám, persze, hogy közös, sose állítottam én, hogy 
nem az, éppen ezért a te feledet csak ringasd el szépen, ami meg az én 
részemet illeti, arra meg csak hagyd rá, hadd ordítson! - , s azzal fejé
re húzva a paplant, a falnak fordult, és - aludt tovább. 

MEGINVITÁLTA A TOLVAJT.. . 

Mesélték, hogy az egyik Tisza menti községben hosszas huzavona 
után megnősült egy elözvegyült, jócskán idős iparos ember. Már fel
nőtt gyermekei voltak, de ő mégis fiatal feleségre ácsingózott, s addig-
addig válogatott, amíg egy juhszéli szegény zsellérember hozzá nem 
verte a maga leányát. A leányzónak se teste, se lelke nem kívánta az 
idős férjet, de hát a század elején nagy volt még az atyai szigor, így 



aztán a hajadon - ha sírva-ríva is - csak ráfanyalodott a házasságra, s 
egybekeltek. Ám a menyecske a házasság megkötése után se igen 
akarta beadni a derekát, hiába győzögette a vénember, hogy az új ház
ban arany élete lesz, nem kell koszban meg nyomorban élnie, ehet
ihat, úgy járhat, úgy öltözködhet, akár egy csillag... 

Csak azért se! 
Egy este, jóval lefekvés után, ahogy a fiatalasszony ott feküdt (per

sze, háttal az urának), fölérzett valami gyanús neszre. Kisült, hogy lo
pó jár a háznál, s a padláslétra fokainak recsegése riasztotta az asz-
szonykát. Rettenetesen megijedt szegény menyecske, odafordult az 
ura felé, s remegve fúrta magát annak a karjai közé. 

Több se kellett az öregnek! Nem törődve se tolvajjal, se a vagyoná
val, élt az alkalommal, s ahogy tehetsége és ereje engedte - megnyugtat
ta a remegő feleséget. Mikor pedig a kései vendég tele zsákkal távozó
ban volt, a mester leszállva a pöndölről, papucsot rántott, kilépett a lopó 
után, aki már a kert végében járhatott, s az udvarból utána kiáltotta: 

- Hé' , testvér, gyere el a gyüvő héten is! Ami csak a padlásomon 
található, azt mind elhordhatod onnét! 

A KÉT H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T TÖRTÉNT 

Mesélték, hogy dr. Holló ügyvéd úrék új szakácsnőt fogadtak, va
lami tóparti, jól főző fiatalasszonyt. 

A munkába lépés első napján vendégek érkeztek a házba, s mivel 
a nagysága maródi volt, a doktor úr az új alkalmazottat bízta meg a ká
véfőzéssel. Akkorjában még nem volt ilyen kelendő csemege a feke
te, miként mostanában, csak úri helyen dívott a kávézás, s így a kez
dő szakácsnő sem tudta, hogy eszik-e avagy isszák a szemeskávét. 
Fogta tehát a kávébabot úgy egészében, s főzte jó darabig. Odabent 
már megunták a várakozást, s az ügyvéd úr elég idegesen kiszólt a 
konyhába, hogy jön-e már az a fekete. 

- Jaj, doktor úr, föltettem én főni azon nyomban, de a kórság tud
ja miért, sehogy se akar megpuhulni! - szabadkozott az új szakácsnő. 



BIZONY, HOZZÁ K E L L A H H O Z LÁTNI . 

A Tisza menti kisközségben - még a század elején történt - meg
halt egy kétgyermekes iparosember. Az özvegy fiatal, élni vágyó asz-
szony volt még, ezért hát a gyászév letelte után másodszor is szeretett 
volna férjhez menni. 

Akadt is kérője, egy nagyon-nagyon vallásos, de több farsangból 
kimaradt öreglegény. A férjjelöltet kicsit mulyának, olyan tedd ki , 
hadd hűljön-nek ismerte a község népe, de mivel jó dolgos hírében ál
lott, és mivel az özvegynek sem volt nagyon módjában válogatni az 
árvák miatt, hát - egybekeltek. 

Még kisebb családi lagzit is csaptak az új ember tiszteletére. Du
kált neki, 'szen első házassága volt, ha mindjárt özvegyasszonyt vett 
is feleségül! 

Úgy éjfél után, amikor már szétszéledt a násznép, az „ifjú pár" vég
re magára maradhatott a tisztaszobában. Az új asszony nyomban háló
ingre vetkőzött, és lefeküdt, de az ember csak húzta, halasztgatta a le-
pihenést. Elővette az olvasóját, odatérdepelt a feszület elé, és csak 
mondta, mondta, imádkozott, hogy se vége, se hossza nem akart lenni. 

A menyecske, aki már elszaggatott egy férjet, és akinek voltak már 
néminemű tapasztalatai a házasélet örömeiről, megunva a várakozást, 
így invitálta a nászágyba az új hitvest: 

- No, ne imádkozzék kend annyit, hanem lássunk csak hozzá, mert 
ennek, ha tetszik, ha nem, meg kő' lenni! 

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE 

Jegyben járt egyik tanyai hajadon a zentai legénnyel, s az eljegy
zés után - az egyházi előírásoknak megfelelően - bejárt a plébániára 
tanításra. 

Boldogult Dúlósi Jenő, az egykori plébános vallatta a leányzót, 
hogy járt-e iskolába, s hogy tanult-e katekizmust. Az igenlő válasz 
után azt is megkérdezte a pap, hogy akkor tudja-e a mátka, mi a há
zasság szentsége. 



A leány zavartan sütötte le a szemét, s pirulva vallotta be, hogy ő 
azt nem tudja. 

- No, hogyne tudnád, lányom! - próbált segíteni Dúlósi. - Hiszen 
benne volt a kiskátéban. 

A leány a nógatásra csak megvonta a vállát, s a cipője orrával kö
röket írva a plébánia padlójára, szemérmeskedve így válaszolt: 

- Úgy gondolom, maj' tudja azt a Pista! Ő úgyis katonaviselt em
ber, sokat forgolódott már a lányok körül... 

OLTVÁNYT 

Két Tisza menti jó barát együtt nőtt fel, együtt járt boldogult 
Novoszel tanító úr keze alá, együtt legénykedtek, katonáskodtak, s így 
érthető, hogy házasodni is egy időben házasodtak. 

Az esküvő után a fiatalok - régi szokás szerint - mind a két háznál 
egy kenyéren éltek az öregekkel, de egymással továbbra is tartották a 
barátságot. Különösen a két fiatal férj ápolta a régi, legénykori kap
csolatot, és sűrün-sürűn összejöttek a jószágpiacon, legényegyletben, 
vagy vasárnap délelőttönként odalent a köpködőn. Azelőtt is volt kö
zös gondjuk, megtárgyalnivalójuk akadt egymással, a házasság pedig 
még csak szaporította gondja-bajaikat. Különösképpen mind a kettő
nek az anyós magatartása ellen volt súlyos kifogása, s bizony-bizony 
feleségmentes társaságban ugyancsak leszedte mind a kettő a magáé
ról a keresztvizet. 

Történt, hogy egyiküknek az anyósa valami családi patália után, 
kint a kertben fölakasztotta magát a szilvafára. A halottas háznál ott 
volt a virrasztók között a vő egykori legénycimborája is feleségestül. 
Amíg az asszonynép odabent imádkozott, addig az emberek kint a 
gangon beszélgettek a megboldogultról, így adva meg neki a végtisz
tességet. Amikor a többiek bementek a halotthoz, a látogató cimbora 
így szólította meg a volt legénykomáját: 

- Ugye, komám, adnál-e énneköm oltványt arrul a szilvafárul, on
nét a kertedbül? 



- Hogyne adnék, komám, de nem értem, miért éppen arról a kuka
cos, mézgás szilvárul akarsz oltani? 

- Hogy miért? Hátha nekem is olyan kívánatos gyümölcsöt terem
ne, mint teneked termett, komám... 

N E M KIS DOLOG A N Ő S Ü L É S ! 

Öreg fának gyenge a hajtása - mondja a népi szólás. Van is benne 
valami. 

Egy öreg korban nősült Zenta környéki tanyasinak volt egy csen
des, szótalan-sótalan gyereke. Azazhogy már nem is gyerek, hiszen a 
katonaságot is megjárta már, de mégis szemérmes, vagy ahogyan 
mondani szokás: olyan mulya maradt az istenadta. Hiába küldte vasár
naponként az apja be a városba, vagy télvíz idején a tanyai bálba, csak 
otthon kotlott a jámbor, tett-vett a tanya körül. 

Az öreget végtelenül bántotta, hogy magvaszakadtnak ígérkezett a 
családja, ezért hát fürtön fürt, biztatta az immáron harmincadik tava
szához közeledő legényfiát. 

- Mér nem nősülsz mán te, Anti? Mér nem szánod rá magadat?... 
- Ugyan, ke is nehezen nősűt! 
- Nehezen, nehezen, de látod, hogy végtire csak megházasodtam! 
- Meg ám, mert könnyű vót apámnak - érvelt a legény. - Keed 

édesanyámat vette el, de hogy vegyek el én egy vadidegen lányt? Nem 
mondaná? 

SZEMET SZEMÉRT 

Jani bácsi, az Alvégből, ritka szűkszavú ember. Kettőt se szól nap
jában, mint aki attól fél, hogy föltöri a beszéd a nyelvét vagy a száj
padlását. Ha olykor mégis szólni kénytelen, hát ugyancsak megszűri 
foga között a mondanivalót. 

Öreg már, s rendszerint kint ül a házuk előtt a kisszéken. Pipálgat, 
a falat támasztja, nézgelődik. Köszön a gyüvő-menőknek, de szóba 



nemigen elegyedik senkivel, mert unja a sok hiábavaló beszédet. M i 
nek az? - így véli. 

Most is, ráköszön a szomszéd legényfia, aki - szombat este lévén 
- a városba készülődik. 

- Adj ' isten, Jani bácsi! Na, gyükken befelé! A menyecskékhön -
teszi hozzá pajzán cinkossággal, kissé tiszteletlenül. 

- Menj csak! Ereggy! A te gatyád jobban kel - s máris fordítja el
lenkező irányba fejét az öreg. 

Mesélik felőle, hogy legénykorában, közvetlenül az első világhá
ború előtt egy felsőhegyi leányt kommendáltak neki feleségül. Az 
öreg annak rendje-módja szerint kérette is a leányt, de az (miért, mi
ért se, ne firtassuk!) nemet mondott - olyan sebet ejtve ezzel a kérő le
gény önérzetén, hogy az a sértést még a háború viszontagságai között 
sem tudta elfelejteni. Még az se vigasztalta, hogy rátarti választottja se 
ment férjhez, kimaradt a farsangból, merthogy a legényeket a háború 
kitörésekor mind berukkoltatták. 

Mikor Jani bácsi a nagy világégésből nagysokára hazavergődött, a 
felsőhegyi búcsún összehozta sorsa egykori választottjával. A pártá
ban maradt hajadon jóval lejjebb adta már a leánykérés óta, s női büsz
keségét félretéve, magát kelletően emlékeztette Jani bácsit: 

- Emlékszik még arra ugye, hogy maga kéretett engem? 
- Emlékszek, hogyne emlékeznék - izzott fel az öreg legényben az 

indulat. 
- Én akkor kikosaraztam, de most meggondoltam - így a leányzó. 
- Én is - hagyta kurtán faképnél a felkínálkozó hajadont Jani bácsi. 



HÍVŐK, PAPOK, 
PLÉBÁNOSOK 





DÚLÓSI TISZTELENDŐ Ú R R Ó L 

Dúlósi tisztelendő úrról mesélik, hogy nagy borbarát hírében állott. 
Hitoktató volt a gimnáziumban, s a hittanórák után délelőttönként 
rendszeresen belátogatott a Vass vendéglőbe. Itt iddogált, szopogatta 
a Krisztus vérét, s bizony, bizony, olykor enyhén spicces állapotban 
távozott onnan. 

Gózon István prépost - aki főnöke volt - , egy ízben a közös ebéd
nél szemrehányóan figyelmeztette, hogy nem kellene a híveket meg
botránkoztatnia. 

- Ebbéli szenvedélyének a tisztelendő úr áldozzon idehaza, a plé
bánián, hiszen van itt bor elég! 

- Ez igaz, prépost úr - védekezett Dúlósi - , csakhogy ennek a mi
sebornak van ám egy nagy szépséghibája... 

- Igazán? S mi lenne az? - képedt el Gózon István. 
- Nincsen kocsmaszaga... 

* 

Egyszer meg valami politikai félreértésből kifolyólag ráfogták 
Gózon prépost úrra, hogy törvénysértést követett el, s bár egyházi em
ber volt ugyan, mégis letartóztatták. 

Mindenki fölöttébb sajnálkozott a kínos eset miatt, de legkivált-
képpen Dúlósi tisztelendő úr, aki kezét tördelve járt-kelt a plébánia fo
lyosóin: 

- Istenem! Istenem! Csak legalább azt tudnám, hogy hol van a bo
ros pince kulcsa: eldugta-e vagy magával vitte? 

* 



Egy ízben a Jézus Szívéről elnevezett templom búcsúnapján szá
mos egyházi és világi tekintély foglalt helyet a plébánián rendezett ün
nepi ebéden. A cerelén jelen volt többek között Dúlósi Jenő tisztelen
dő úr és Finta János felsőhegyi plébános is. 

Amíg a többi meghívott vendég csak módjával, szelíd mértéktar
tással kortyolgatta a jóféle borocskát - csipegette azt a bizonyos tíz 
cseppet - addig Dúlósi páter és Finta plébános úr, akik több literre vol
tak hitelesítve, bizony fenékig hajtogatták föl a poharakat. 

Kvaterkázás közben a jóval idősebb Dúlósi elismerően szólt 
Fintához: 

- Jánosom, te is jól bírod még, úgy látom. 
- Már mért ne bírnám, Géni bátyám! Éppen hogy csak betöltöttem 

a negyvenet! Inkább én csodálkozom azon, hogy tisztelendőséged a 
maga hatvan esztendejével ilyen jól állja még a sarat; hogy így bírja. 

- Hál' Istennek, bírom! Meg jól csúszik lefelé... 
- Ha meg nem áprehendálna, ugyan mennyi lehet az a bormennyi

ség, amit eleddig lehajtott már? - érdeklődött a felsőhegyi plébános. 
Elrévedő tekintettel, mintha utána számolna, így szólt Dúlósi: 
- Azt, öcsém, megmondani pontosan nem tudom, mert sose volt 

szokásom megszámlálni a poharakat, de - s itt fölcsillant a tekintete -
hogy az a pőre népség, amelyik ilyenkor júniusban klottruhára vetkőz
ve ott fürdik és fajtalankodik a Tisza-parton, egytől egyig belefullad
hatna - annyi bizonyos! 

* 

Dúlósi Jenőről, a zentaiak egykori népszerű káplánjáról még ma is 
megbecsüléssel szólnak a régi hívek, ha a neve szóba kerül. 

Mesélik, hogy egyszer elment hozzá gyónni egy igen-igen károm-
kodós alvégi földműves. 

Szokása szerint Dúlósi atya rövid penitenciát rótt ki rá, de a gyó
nás végén hosszan intette: 

- Sok bűne van, édes fiam, nagyon sok! Ajánlom, hogy jobbítsa 
meg magát, kerülje a mosdatlan beszédet, mert csak úgy üdvözül, ha 



a jót cselekszi, a rosszat pedig kerüli! Iparkodjék minden cselekedeté
ben és szavában a szenteket követni! 

Alázattal kérdezte a magyar: 
- De hát hogyan káromkodtak a szentek, tisztelendő uram? 

* 

Temetésről jött hazafelé Dúlósi tisztelendő úr és a kántora, Kopasz 
Kálmán. Az egyik alvégi sarokháznál kint támasztotta a falat egy is
merős, gangos, öreg gazda, s hát - szóba elegyedtek. Ott sündörgött 
körülöttük az ember óvodás korú unokája, az öregapja szeme fénye, s 
az öreg meg nem állhatta, hogy ne dicsekedjék. 

- No, tisztelendő úr! Ezt nézze meg, ezt az unokát! Az én fajtám! 
Úgy kártyázik, mint egy gróf, és úgy káromkodik, mint a lacibetyár! 

- Hát imádkozni tud-e már? - érdeklődött megrovóan Dúlósi atya. 
- Jaj, tisztelendő úr, arra még igen apró! 

* 

Igen nevezetes és jó humorú pap volt Dúlósi Jenő. Mesélik róla, 
hogy amikor egyszer egy Tisza-parti halász afelől érdeklődött, mit is 
kóstálna egy gyászmise boldogult felesége lelki üdvösségéért, így vá
laszolt: 

- Hát... van ötkoronás, négy-, három- meg egykoronás, de ezt az 
utóbbit még magam sem ajánlom. 

Másik alkalommal pedig egy alvégi szegény zsellér állított be hoz
zá temetés irányában, hogy megbeszélje a pappal a temetési szertartás 
mikéntjét, no meg az árát is. Mikor a fizetésre került volna a sor, meg
kérdezi Dúlósi: 

- Kis ruhában vagy nagy ruhában (értsd: karingben vagy palást
ban) temessem a boldogultat? 

Böjti szelek füttyögtek odakint, rázták a plébánia zsalugátereit, 
ezért hát a szegény magyar így válaszolt: 



- Nézze, tisztelendő úr, nekem csak a kicsire futtya, de ha maga fá
zik, főveheti a nagyot is. 

* 

Mesélik Dúlósi Jenőről, hogy egy ízben egy alvégi gazdalegényt 
gyóntatott, aki bűneinek lajstromba szedése közben nagy szemérme
sen azt is bevallotta, hogy szeretője van, akit - amikor legutóbb a bál
ból hazakísért - Uram, bocsa' - meg is csókolt. 

- No, oszt hogy volt tovább? - vallatta volna a legényt kíváncsian 
Dúlósi páter. 

- Hát... nem vót tovább, tisztelendő úr! 
- Nem-e? - kételkedett a pap. 
- Nem. Mert igaz ugyan, hogy nagy kísértésnek vótam kitéve, de 

mindazonáltal ellene tudtam mondani az ördögnek - kérkedett volna 
a pap előtt a legény, de az lehűtötte: 

- No, ha már így van, akkor penitenciából mondj el három mi
atyánkot, és - egyél meg egy porció szénát, édes fiam! 

- Mér' egyek én szénát, tisztelendő úr? Nem vagyok én ökör! 
- Úgy, ahogy mondod, édes fiam: ökör az nem vagy, de szamár az 

igen! 

* 

Nagyböjtben történt, még annak idején, hogy Dúlósi tisztelendő úr 
ugyancsak kitett magáért. Olyan szívhez szóló prédikációt kanyarin
tott az egyik szagosmisén, hogy egy szem nem sok, de annyi se ma
radt szárazon. 

A prédikáció után hazaindult a jámbor hívősereg, köztük F... Teca 
néni is, az ájtatosságáról közismert alvégi öregasszony. Sírva fordult 
ki a templomból, és még akkor is a szemeit törülgette, amikor beért az 
utcájukba. 

- Hát ke? - kérdi tőle részvéttel egy utcabéli menyecske. 
- Gyüvök a nagymisérűl. 



- No osztán mi baj, Teca néni? 
- Semmi... csak... tudod, olyan szépen prédikált a tisztelendő úr, 

hogy csudaság. 
- Oszt mit prédikát? - kíváncsiskodott a menyecske. 
- Én mán nem is tudom hallod, de olyan szépen monta azt, hogy 

Pilátus, Pilátus. 

A két háború között történt, hogy Dúlósi Jenő egy a mozgalomban 
is tisztséget viselő, munkást temetett az alsóvárosi temetőben. 

Hideg téli nap volt éppen, északi szél járt a didergő sírok fölött, s 
fagyott erősen. 

Alighogy elénekelték a cirkumdederumot, a páter is gyorsan befe
jezte a szertartást, és menni készült volna, mert igen-igen fázott. Ek
kor azonban előállt Bíró János, a „cuculista" (így ismerték) nyomdász, 
és hosszú gyászbeszédben kezdte méltatni a megboldogult munkás
mozgalmi érdemeit. 

Dúlósi, akit a hosszú gyászbeszéd alatt már majd megvett az Isten 
hidege, hangosan „odasúgta" a szónoknak: 

- Jó lesz már abbahagyni! Fogja rövidebbre! 
Bíró elvtárs azonban figyelembe se véve a tapintatlan és kegyelet

sértő megjegyzést, mondta tovább a magáét. Végül azért csak kifogyott 
ő is a búcsúztatóból, és e szavakkal köszönt el a nagy útra indulótól: 

- Most pedig búcsúzom Tőled, elhunyt bajtársunk! Kívánom, hogy 
a jó Isten bocsássa meg összes bűneidet neked is - meg az imént köz
beszólónak is - amen. 

KIÉ HÁT A Z A D O M Á N Y ? 

Beszéli a krónika, hogy pörsölyözött a Tisza menti kisközség ha
rangozója a szentmisén, és ájtatos hangon hálálkodott a hívek adomá
nyaiért: 



- Isten fizesse meg! 
- Isten fizesse meg! 
A fukarságáról jól ismert pókhasú nagygazda is adakozni kívánt, 

két ujja között tartva a régi 25 párást. Csak amikor a perselybe csöp-
pentette a pénzt, vette észre, hogy az nem „korona" volt (a 25 párás 
érme népi neve), hanem hasonló nagyságú 5 dináros, abban az időben 
félnapi napszám díja. 

A gazda tétova mozdulatot tett a már indulófélben levő sekrestyés 
után, de aztán meggondolva a dolgot, csak legyintett egyet: 

- Mindegy no! Úgyis az ördögé az mán... 

M E L Y I K HASZNÁL TÖBBET? 

Valamikor az esztendő jeles napjai közé tartozott - többek között -
Szent Márk napja is (április 25-e). Az idősebbek még jól emlékeznek 
reá, hogy ezen a napon énekelve és imádkozva vonult ki a pap a hí
vőkkel a templomból határkerülésre. Nemcsak a falu vagy a község 
szélén, de jó idő esetén olykor kijjebb állapodott meg a menet a zsen
dülő gabonavetés között. A pap ekkor buzgó imába fogott, és könyör
gött, hogy az Isten adjon bő termést, bő harmatot, s hogy távoztasson 
el a határból sáskát, jégesőt, férget, rozsdát, árvizeket. 

Megáldva és meghintve szentölővel a zöld vetést, tovább vonult a 
processzió. 

A zászlós, lobogós kivonulást rendszerint sok nép kísérte. Szokás
ban volt, hogy a szertartás végén a jámborabb hívek, téptek egy-egy 
szálat a megszentelt vetésből. (Akadt persze olyan buzgó is, aki két 
marokkal esett neki...) A férfiak a kalapjuk mellé tűzték, az asszo
nyok az imakönyv lapjai közé préselték a kitépett zöld búzaszálat. Az 
élelmesebbje, aki marokszámra szaggatott a szentelt gabonából, ott
hon belevágta a jószág eledelébe, a hiszékenyebb... már úgy esik 
mondva: a babonásabbak meg koszorút fontak a zöld vetésből, s aztán 
az ünnep nyolcada után szántóföldjük négy sarkában helyezték el, 
mert a régi öregek szerint ,jégverésrül nagyon használt az!". 



Mesélik, hogy egy kevésbé hiszékeny, természetes gondolkodású 
kanizsai parasztember, így köszönte meg papjának búzaföldje meg-
szentelését: 

- Köszönöm, tisztelendő úr, nagyon köszönöm, hogy meghintette. 
De - má' megkövetem - egyhetes országos eső azér' többet érne ám! 

I M A ESŐÉRT 

M . F.-ről, az egyik zsugoriságáról messze földön híres nagygazdá
ról mesélik a hajlott korú földművesek, hogy rettent összeférhetetlen, 
kacifántos ember volt. Haragban állt nemcsak a bérlőivel, hanem 
mindegyik földszomszédjával, s egy nadrágszíjnyi keskeny földért 
nem átallott évekig pörösködni, bíróságról bíróságra huzakodni tulaj
don öccsével sem. 

Mondják, hogy egy aszályos esztendőben, amikor a kiégett földek 
hónapok óta nem láttak csapadékot, s amikor a környékbeli falvakban 
mindenütt esőért imádkoztak a hívek, M. F. is csüggedten pislogott a 
felhőtlen ég felé: ugyan borul-e valamerről. 

Mit tesz Isten? Borult. 
Topolya felől szépen baglyasodtak a felhők, s F. bátyánk rögtön fo

hászba kezdett, mert máskülönben igen vallásos volt őkigyelme. 
- Én Teremtőm, kérlek, adj egy jó kiadós esőt, de csak pasztába, 

csak nekem! Az öcsémnek ne! 
Emlegetik, hogy mire Tornyos fölé ért az „üdő", olyan vihar kere

kedett belőle, hogy szegény tornyosiak azt hitték; kő kövön nem ma
rad. Esőt is adott a Teremtő, de bizony köszönet nem volt abban. M i 
kor lecsordult az égből a jégeső, M . F. is ijedten húzódott enyhelyre, s 
tanyájának eresze alól pislogott a jégre, miközben - módosítva az 
imádságon - így fohászkodott: 

- Széltibe, Uram, széltibe! A testvéremére is! 



GYÁSZ 

Meghalt az egyik Tisza menti fiatal gazda felesége. 
Búsult a férj nagyon, bántotta, hogy csak alig éltek egy-két boldog 

évet, máris virágjában csípte le párját a könyörtelen halál. Rendezett 
is díszes - két papos - temetést diófakoporsóval, megindító búcsúzta
tóval, így adva meg az elhunytnak a végtisztességet. Még azután is na
pokig kesergett, bánkódott utána, de az idő - a legjobb orvos - végül 
az ő bánatát is orvosolta. 

Alig hogy ezen a csapáson túljutott, másik baj érte: megdöglött a 
legszebb parádés lova. Ezt is szánta keservesen, még meg is könnyez
te, s hiába vigasztalták az ismerősök, csak nem tudott megbékélni a 
veszteséggel. Úgy annyira, hogy végül is a papjának, az öreg Firányi-
nak kellett a sarkára állnia: 

- Ejnye, fiam - korholta a plébános úr - mégse helyén való az, 
hogy ennyire búnak adtad a fejedet a lovad miatt; 'szen a feleséged ha
lála után elég hamar megvigasztalódtál... 

- Ja, plébános úr - védekezett a fiatal gazda - , amikor az asszonyt 
eltemettük, már másnap-harmadnap kommendáltak nekem jobbnál 
jobb feleségnek való lányokat, de most, hogy a legszebb lovam pat
kolt el, meg nem kínál senki egy kehes csikóval se. 

JELES FELSŐHEGYIEK 

Legutóbb, amikor Felsőhegyen jártunk anekdotagyűjtő-úton, az ot
tani híres és jeles emberek között emlegették, többek között, Kakas Já
nos nevét is az egybegyűltek. Foglalkozására nézve sírásó volna, de 
arról nevezetes, hogy a kedélye igencsak ellentétben áll a munkájával: 
vidám, tréfakedvelő és -csináló ember, kinek bemondásain, kiszólása-
in a fél falu derül olykor. 

* 



Pár évvel ezelőtt valamilyen évi közgyűlést tartottak, ami szokás 
szerint nyúlt-nyúlt hosszan, mint a rétestészta. Az összejövetel végén 
valaki föltette a választmánynak a kérdést, hogy mi legyen a régi ve
zetőség kiérdemesült tagjaival. A kérdést követő csendben megszólalt 
a hátsó sorokból Kakas János: 

- Bízzátok csak rám, majd elgereblyézem én őket! 

* 

Más alkalommal meg egy temettető érdeklődött nála, hogy mit 
kóstál megboldogult hozzátartozójának az eltakarítása. 

- Tizenötezer dinár. 
- Nem lesz az sok egy kicsit, he? 
- Hát gyertek tömegesebben, akkor majd olcsóbban megszámí

tom! - okította fel emberét Kakas János. 

* 

Bicskázás következtében elhalálozott egy alvégi fiatalember. A le
tört apa szomorúan állított be Kopasz Kálmánhoz, az alsóvárosiak 
népszerű kántorához. 

- Kántor úr, meghalt a legényfiam, s azért gyűltem vóna, hogy a te
metéskor szépen elbúcsúztatná. Jól megfizetném... 

- Megteszem, jó ember, mért ne tenném? De tudni szeretném, 
hogy mi legyen a búcsúztató szövegének az alapgondolata. M i volt a 
fiára jellemző? 

- Hát... nagyon jó gyerek vót az, kérem! 
- Jó, jó, de mégis... Miről volt nevezetes a fia? 
- A verekedésirül, kérem. 

H A M A R M E G V I G A S Z T A L Ó D O T T . . . 

Még az 50-es évek végén történt, hogy meghalt a Kertekben egy 
idős, falverő munkás, és sokat próbált özvegye (aki addig már három 
férjet szaggatott el!) nagy jajveszékelést csapott. Persze, nem annyira 



gyászos fájdalomtól indíttatva, hanem inkább a látszat kedvéért, mert 
a halálhírre sok utcabeli asszony verődött össze a halottas ház előtt. 

Régebben még szokásban volt a halottsiratás, s az özvegy is nagy 
jajgatás közben fájdalmas dallammal veszíkölte: 

- Jaj, édes Istenem! Hogy még mindig azt eszi el a fene a háztul, 
akire legnagyobb szükség lenne... 

Amikor megjelentek a temetkezési vállalat alkalmazottai, hogy az 
elhunytat kivigyék a kápolnába, még nagyobb lármát csapott az özvegy: 

- Jaj, ne vigyék! Ne maradjak egyszál egymagamban! - siránkozott. 
Annyira kesergett szegény, hogy még a ravatalozó emberek szíve 

is megesett rajta, s az egyikük bent a halottas szobában ezt mondta: 
- Jól van, no, nénémasszony, ha már ennyire sajnálta az urát, itt 

hagyjuk éjszakára, oszt virrasszon mellette! M i meg majd reggel kijö
vünk szegény ér... 

Mire a szüle, kiesve a magára erőszakolt, gyászos hangulatából, 
fölháborodva kiáltotta: 

- Hajják, itt ne hagyják nekem! Köll a francnak! Csak vigyék, ha 
mán kigyüttek érte!! 

H A M Á R N E M IVOTT VIZET É L E T É B E N . . . 

Az egyik Zenta környéki községben hosszú-hosszú éveken át kese
rítette családját egy részeges gazdaember. Azazhogy, az volt valami
kor: jómódú, tehetős gazdálkodó, de hát ugye, bármilyen kis lyuk is a 
torok, lecsúszik azon akár egy vagyon is... A végén már csak keserű
séggel etette a családját. 

Búra született felesége, gondban neveledett családjai sokszor kér
lelték, regnáltak rajta, hogy ne igyon, ne herdálja el azt a kis megma
radt van-ját, nem ért az annak semmit. Nem fogott rajta se kérés, se 
szidás. Állta türelmesen mind a kettőt, mint koszos malac a vakarást. 

Egyszer aztán meghalt. Meggyulladt benne a pálinka, az ölte meg, 
az lett a sírásója. 

Nem lehet rámondani, hogy nagyon siratták volna, de azért a csa
lád csak megadta neki, ami járt: a szép temetés módját, már ahogyan 
az általában illik. 



Temetéskor, épp a gyászszertartás idején hatalmas nyári zápor ke
rekedett, akkora, hogy szétugrasztotta az egész gyászkíséretet. Csak a 
legszűkebb hozzátartozók tartottak ki a koporsó mellett. 

A kiadós záporeső majdnem félig megtöltötte a sírgödröt, ezért a 
sírásó vödörért indult, hogy előbb majd kimeregeti az esővizet. Ám az 
özvegy, aki már nagyon szeretett volna túl lenni a szertartáson, nem 
kis epével a hangjában leintette: 

- Sose menjen! Szegény uram, ha má' nem ivott vizet életében, 
igyon hát hótta után! - s ráhúzatta a sárga agyagot. 

A SÓGORNŐ GYÁSZA 

Az egyik Tisza menti községben jó néhány esztendővel ezelőtt 
meghalt egy gazdaember; komisz tempójú, összeférhetetlen, akit -
mondják - tán még az anyja alól is vasmacskával vettek el, olyan rab-
biátus természete volt. Ha berúgott - sűrűn-sűrűn megcselekedte pe
dig - szanaszét zavarta a háza népét, s napjában inkább kétszer meg
verte az asszonyt, mint akár egyszer elmulasztotta volna. De sokszor 
is viselte képén a keze nyomát szegény élete párja! 

Bármilyen nagytörvényű ember is volt azonban, a halált ő sem tud
ta megregulázni, az érte is eljött - méghozzá időnap előtt. 

Fiatal, szép arcú felesége megsiratta, illendőképpen eltakaríttatta, 
aztán hosszú-hosszú hónapokig, sőt esztendőn túl is gyászolta a bol
dogultat. Hiába tanácsolták neki az ismerősök, utóbb már a rokonok 
is, hogy ugyan ne járjon folyton feketében, 'szen fiatal még, nem ért 
semmit. 

Egy alkalommal, amikor az összejött rokonságban ismét a me
nyecske gyásza került szóba, az egyik epés természetű férj, aki már 
unta a sok sajnálkozást, így intette le a sopánkodó asszonyokat: 

- Ugyan hagyjátok már a sógornőtök gyászát! Mit tudjátok t i azt, 
hogy - milyen élvezettel viseli?! 



HALÁLHÍR 

Kiüzentek Kanizsáról a messzi tanyára, hogy az ott szolgáló kiska-
násznak meghalt bent a faluban az édesanyja. 

A rideg lelkű gazda - kíméletből-e, vagy tán inkább azért, nehogy 
magának kelljen a jószág körül elvégezelődnie-, csak akkor szólt már 
a kiscselédnek, amikor az késő este, holtfáradtan nyúlt végig az istál
lóban lévő vackán. 

- No, hé, reggel majd korábban kelsz, mer' be köll menned... 
Meghalt édesanyád. 

Szegény gyerek, aki már hajnal óta talpon állott, s aki a fáradtság
tól se eleven, se holt nem volt, így nyugtázta a leverő gyászhírt: 

- Jaj, Istenem! De szomorú is leszek én ho'nap! 

HASZNÁLT N E K I . . . 

Még valamikor a századforduló idején történt Bánátban. 
Megbetegedett az egyik Tisza menti község ismert papucsosmes-

terének a felesége. Előbb csak gyengélkedett, göthölt, le-ledőlt a he
verőre, aztán mindjobban leesett lábról, annyira, hogy már feküdt, 
csak feküdt állandóan, enni sem igen bírt már, tiszta szűzlevesen ten
gődött az árva. 

Az ura, szegény, előbb orvostól orvosig vezetgette, de mivel csak 
nem javult az állapota, hát vitte Cérnabarára a javasasszonyhoz meg más 
tápai, sándorfalvi kuruzslókhoz. Megjárták együtt a radnai búcsút is éh-
nyálon (tudniillik, addig nem ettek, ittak, míg haza nem értek a búcsúból) 
- de hiába. Se meghalni, se meggyógyulni nem tudott az asszony. 

Szegény mester, nagyon beleőszült már a gondozásba (mosni is ne
ki kellett a beteg alól), de azért megkísérelt mindenféle patikaszert és 
házi orvosságot, amit csak javasoltak az emberek. 

Egyszer egy buzgó Mária-olvasótársulatos öregasszony azt taná
csolta neki, hogy mondasson a pappal imádságot a feleségéért, meg
látja, ártani biztos nem fog, legföljebb használ. 



Mint a legtöbbet, ezt a tanácsot is megfogadta a férj, és elment a 
paphoz. Elmondta neki, hogy mire szeretné megkérni; meg is állapod
tak szépen. 

Másnap-e, harmadnap-e megkönnyebbült arccal újra beállított az 
ember a plébániára: 

- Dicsírtessék...! Azért jöttem vóna tisztelendő úr, hogy megkö
szönjem a segítségét. Tudja, az éccaka - Isten nyugosztalja! - meghalt 
a feleségem! - S aztán nagy meggyőződéssel hozzátette még: 

- Hallja, ha én ezt tudom, hogy a tisztelendő úr imádsága ennyire 
hatályos, dehogy hordozom én szegény asszonyt sehová! Egyenesen 
ide jöttünk vóna... 

H O L PIHEN A JÓ HÍVŐ? 

- Dicsértessék! - köszönt rá a bánáti kisközség plébánosára az 
egyik helybéli gazda édesanyja. 

- Mindörökké, Kati néném! Hogy vagyunk, hogy vagyunk? 
- Nagyon lassan, kedves plébános úr, nagyon lassan! 
- No, mi a baj? - érdeklődik a lelkipásztor. 
- A 72 esztendős plébános úr meg az a sok dolog, amibe meg kő sza-

kannom. Alig van nyugodalmam. Má' mondtam is otthun, hogy ha az a 
kis templomi alvásom nem vóna, nem is tudom, hova lennék végtére! 

H A M Á R PAPOK N E M L E T T Ü N K . . . 

Részesek törték a kukoricát az egyik közismert zentai öreg gazda 
tanyáján. Mint mesélik, a birtokos nagyon vallásos, istenfélő katolikus 
volt, de még rajta is túltett a felesége. Kegyböjti boszorkánynak csú
folták maguk között az ismerősei, mert vasárnaponként két misét is 
végigimádkozott a kápolnában, hogy szinte feltörte a kezét a rózsafü
zér. De akármilyen jámbor is volt az öregasszony, nem átallotta rosz-
szul kosztolni a náluk dolgozó béreseket, részes munkásokat. 



Kukoricaszedés alkalmával is - pénteki napon - böjtös reggelivel 
rukkolt elő a kosztosainak. Érett, száraz tehéntúrót tálalt elébük, és kí
nálgatta erősen, hangoztatva, hogy péntek lévén, nem illő zsírosat fo
gyasztani. Mire boldogult Katona Antal bácsi, a részesek feje, így v i 
lágosította föl az asszonyságot: 

- Maga csak ne aggódjon a mi lelki üdvösségünkért, tekintetes asz-
szony! Hozza csak azt a szalonnát, mert azzal lehet megrakni a 
munkáshasat! Túrú? Az csak azoknak való, akik Kalocsán a papnövel
dében nevelkednek. Ha mán papok nem lettünk - dógozni köll ám! 

K I N E K V A N K Ü L Ö N B PAPJA? 

Péchy Tamás, a zentaiak egykori népszerű esperes plébánosa fiatal 
horgosi káplán volt még, amikor a püspöki hivatal Horgosról áthelyez
te Adára. Az akkori adai káplánt viszont Horgosra parancsolta a távo
zó Péchy örökébe. A két lelkipásztor tehát egyszerűen nyájat cserélt 
egymással. 

Úgy esett, hogy a papját szállító adai kocsis még Horgoson érte a 
szintén szekéren távozni készülő Péchyt és annak kocsisát, az öreg 
Birinyit. 

Amíg a két pap odabent a plébánián ismertette egymással a tudni-
és tennivalókat, odakint csendes beszélgetés indult a kocsisok között. 

- Hát, maguk aztán nem panaszkodhatnak ám a szerencséjükre! -
így az adai előfogatos. 

- Mér, no? - kérdezi a horgosi. 
- Hát mer' olyan jó papot hoztam ide, amijet ezen a tájon bajosan 

találni. 
- Nono... - vélte az öreg Birinyi. - Azé a mienk se kutya! - tette 

hozzá nem kis önérzettel. - Délceg, sudár, szépszál ember... 
- Nem mondom én azt! De hallaná csak a miénket prédikálni! 

Különben... lesz módjuk benne. Majd meglássák akkor... 
- Tudja mit mondok én erre? Azt, hogy szebb szavú, kedvesebb 

beszédű embert a mi Péchynknél én még nem hallottam, pedig én már 
a szabadkai barátok templomában is jártam missiót hallgatni. 



- A barátok?! - legyint fitymálva az adai ember. - Amikor a mi pa
punk prédikál, még a templomon kívül is állnak, oszt úgy hallgassák. 
Legutóbb is szem nem maradt ott szárazon olyan szép beszédet mondott! 

- Lehet. De azé én mégis ammondó vagyok, hogy a mi papunkkal 
csak nem ér föl! 

Ám az adai hitközség embere úgy belejött a dicséretbe, olyan hév
vel bizonygatta papjának lelkipásztori erényeit, hogy Birinyi bácsi ki
fogyva minden argumentációjából, végül is így zárta le a vitát: 

- De a fene egye meg azt a papot, aki még a mienktű is jobb, hajjá! 

MAGYARÁN 

Ékes szavú, szép beszédű lelkipásztora volt az egyik Tisza menti 
községnek. Illetlen, bántó kifejezést dehogy is vett volna a nyelvére! 
Még a söprűnyergelő korú öregasszonyokat is, akik folyton ott ájtatos-
kodtak körülötte, csak per „édes lelkeim"-nek szólította. 

Egyszer azért vele is megesett, hogy elszólta magát, amikor kihoz
ták a béketűrésből. 

Történt, hogy egy délelőtt, amikor a plébános úr a szentek csodá
latos életéről szóló könyvvel bevette magát a pipatóriumba, gyanús 
szag ütötte orron. Nem sokáig kellett kutatnia a visszatetsző „illat" 
forrása után. Mint kiderült, a plébánia macskáinak egyike az olvasó
szobában találta elvégezni az anyagcseréjét, vagyis, hogy - népiesen 
szólva - „bent ment k i " . 

Nosza, kikiáltott a tisztelendő úr az egyik ott tevő-vevő ministráns 
gyereknek, hogy hívja a szakácsnét. 

- Eredj, és mondd meg a szakácsnőnek, hogy jöjjön, mert a macs
ka a szobában felejtette ittlétének kimondhatatlan jelét - írta szépen 
körül a bűzlő... macskagumit. 

A gyerek, akiről nem lehetett éppen azt állítani, hogy ékes szelle
mi tulajdonságokkal tündökölt volna, nem értette a cirkalmas beszé
det, ezért hát illendőképpen megkérdezte a plébános urat, hogy mit is 
csinált a macska. 



- Mondtam már: a szobában hagyta itt-lé-té-nek ki-mond-ha-tat-
lan je-lét - tagolta a plébános. 

- 1 . . . igen - dadogta a gyerek, és elódalgott. 
Kisvártatva azonban újra megjelent az ajtóban: 
- Ho-hogy is mondta a plébános úr, mit mondjak a szakácsnénak? 
Ez már az öregnek is sok volt. Ránézett a pápaszem fölött a gye

rekre, és csendes beletörődéssel így szólt: 
- Mondd meg neki, édes fiam, hogy a macska - benn szart. 

M I HASZNÁL TÖBBET? 

Régebben, egy-két emberöltővel ezelőtt még szokásban volt a ház-
szentelés. Az új ház elkészültekor vagy az új otthonba való költözés
kor meghívott vendégek jelenlétében a pap vagy más egyházi személy 
fölszentelte az új lakást, és rövid imában Isten áldását kérte a gazdára 
és annak családjára. 

Boldogult Gózon István prépost urat is tanyaszentelésre hívta meg, 
annak idején, az egyik Zenta környéki nagygazda. 

Nagy pompával, házavató köszöntő verssel és pohárköszöntővel 
meg is történt a szertartás, és utána a szokásos eszem-iszom, mulato
zás következett kivilágos kiviradtig. Mondják, hogy a prépost úr is 
jócskán elázott, s alig tudott föllépni másnap a féderes kocsira, amivel 
be akarták hozni a városba. 

A mutatós parádéskocsis már ott feszített a bakon, a házbeliek meg 
a vendégek kint az udvaron a búcsúztatásnál - minden készen állt az 
induláshoz - , egyedül a szépen felszerszámozott lovak nem akartak 
indítani. Kapáltak, konyítottak, harapták a zablát, de se té, se tova! 

Noszogatta volna a kocsis őket, aki rettent rühellette, hogy éppen 
ilyenkor bokrosodtak meg a lovai, de a prépost úrra való tekintettel 
csak úgy piánóban biztatta a két táltost, csekkentgetett nekik - hiába. 

- Csak szelíden, édes fiam, szépen, barátságosan... - hőkölte a ko
csist maga a prépost úr is. 



Egy darabig tartotta magát a legény a regulához, hanem amikor lát
ta, hogy a szép szó csak annyit ér a lovaknak, mint halottnak a füstö
lés, kézbe kapva a parádés ustort, elkurjantotta magát: 

- Azt a magosságos oltári... az anyátoknak! - s odasózott a hasuk alá. 
Micsoda?! Úgy megindult a két ló, mintha nyúl csinálta volna őket. 
Már Zenta alatt jártak, amikor elnézően bólogatva megszólalt a 

prépost úr: 
- Lám-e, lám, néha egy vaskos káromkodás mennyivel többet ér, 

mint megannyi rábeszélés, szép szó! 

ISMERTETŐJEL 

Kerül tán még olyan idősebb adorjáni, aki ismerte - ha másból 
nem, hát hallomásból - boldogult Szabados Pál plébános urat, s a plé
bániával szemben lakó Ladócki Albin parasztgazdát. 

Alb i ' bácsi jó humorú falusi gazda volt, maga is értője és művelő
je a szellemes tréfának, beugratásnak. Tisztelte a plébánosát, de oly
kor-olykor még vele szemben is megengedett egy-egy bizalmasabb 
szójátékot, pajzán kifejezést. Tehette: a plébános úr is értette a tréfát, 
jól ismerték egymást. 

Albi bácsinak bivalyai is voltak a gazdaságban, melyeket az öreg 
naponta kiterelgetett hosszú sundijával (csomós ustorával) hol a 
legelőre, hol meg a közeli kúthoz itatásra. Bár mindegyik bivalynak 
megvolt a maga neve, de a gazda, ha jó kedvében volt, valamennyit 
hangzatos virágnévvel szokta megtisztelni: 

- Ne te, Gyöngyvirág! Haj, Rozmaring! Tala ne, Bazsarózsa! 
Egy ilyen alkalommal, amikor Albi bácsi hangos biztatással eresz

tette ki a kapun a bivalyait, a plébános úr is kint állt a parókia előtt és 
pipázott. A pap nem állhatta, hogy évődve meg ne érdeklődje: 

- Mondja csak, szomszéd, honnan, miből lehet a bivalyairól megál
lapítani, hogy melyik köztük a Gyöngyvirág vagy melyik a Bazsarózsa? 

Mire Albi bácsi: 
- Hát lépjen át a plébános úr, oszt szagulja meg őket sorba! Vagy 

nem tudja, hogy a virágot is a szagárul lehet megismerni? 



A P L É B Á N O S ÚR ÉS A TŰZREVALÓ 

Az 1945-46-os évek elég szűkös esztendőkként élnek még az em
lékezetünkben. Háború után voltunk akkor, és bizony hiányzott ez is, 
az is, hogy többet ne mondjunk: még a téli tűzrevaló is. Nagy kincs 
volt akkor a fa és a szén - ha volt egyáltalán! 

Az egyik Tisza menti falucska életrevaló és igen népszerű papja 
sem tudott csupán a szeretet melegénél fölmelegedni. Mivel szegény 
volt az eklézsia, és nem futotta szénre, a pap egy reggel elment a köz
ségházára, és a népbizottságtól kért tűzrevalót. 

Vajszívű, humánus ember volt a községi elnök, jól ismerte faluja 
papját, ezért hát megadta neki az engedélyt: 

- Jól van, plébános úr, ne mondja mán, hogy mi, kommunisták 
olyan szőrös szívűek vagyunk, vihet egy kosárral! 

Csakhogy ám a népbizottság is szűkiben volt a fának, s az egyik hi
vatalnok háborogva szaladt be délfelé az elnöki irodába: 

- Elnök néptárs! A pap elhordja a tűzifánkat! 
Kirohan az elnök, s látva a nagy hiányt, fölháborodva ráordít a 

papra: 
- De a teremtésit! Hát nem megmondtam, plébános úr, hogy csak 

egy kosárral vihet?! 
Mire Hegyi plébános úr nagy flegmával így felelt: 
- Ne kiabálj, édes fiam! Hát nem látod, hogy azt teszem? Csak ez

zel az egy kosárral hordom. 

A JÓL NEVELT KERESZTGYEREK 

Vajszívű, áldott, jótét lélek volt az egyik Tisza menti község ismert 
gazda felesége. Ebbéli gyengéjét jól ismerték a falu szélén megtelepe
dett teknővájó cigányok is, akik elég sűrűn be-beállítottak hozzá. Tud
ták ugyanis, hogy sosem ereszti el őket üres kézzel: hol egy kis 
krumpli, bab, liszt, hol meg egy zacskó tarhonya, miegymás lapult a 
garabolyban, amikor a cigányasszonyok kifordultak a tanyaudvarról. 



Az egyik várandós cigánymenyecske - számításból, persze - még ar
ra is megkérte: ha már annyi jót tett vele eddig, tegye már meg azt az 
egyet, hogy tartsa keresztvíz alá a születendő kis porontyot is. 

Gyermektelen lévén, a gazdáné ezt a kérést is szívesen teljesítette. 
Szegény, maga sem tudta, mire vállalkozott!... Ugyanis - vérszemet 
kapva - a többi állapotos asszony is kapott az alkalmon, s mivel nem 
volt szíve a kéréseket visszautasítani, nénémasszony alig győzte be
hordani a paphoz a kis pogányokat. 

Idő teltén elhalálozván a férj, a tanya eladódott, az asszonyság pe
dig - mivel igen jól főzött - a falusi plébánián vállalt szakácsnői állást. 

Keresztgyerekei itt is sűrűn-sűrün felkeresték, s a néni - a plébá
nos úr hallgatólagos jóváhagyásával - régi szokásához híven, most is 
juttatott nekik ezt-azt a kötény alatt. 

- Aztán jók legyetek ám, gyerekeim! Köszönjetek szépen a plébá
nos úrnak, ha találkoztok vele! - intette őket minden alkalommal. 

Történt, hogy egy őszi napon, amikor az egyik bogárszemű süvöl-
vény éppen keresztanyalátni talpalt a plébánia felé, szembe találkozott 
a templom irányából vonuló temetési menettel. Elöl jött a plébános úr 
meg a kántor, mögötte pedig a népes, kísérő tömeg haladt. 

A lurkó illedelmesen félre állt, utat engedve a keskeny falusi jár
dán, s amikor a menet odaért, jó hangosan - ahogy tanították! - oda
köszönt: 

- Dícsírtessík a Jézus Krisztus, kerestapám! 





DIÁKOK ÉS OKTATÓK 





KITŐL TANULHATTA? 

Novoszel Andor tanító úr igen népszerű és megbecsült ember volt 
a két világháború között Zenta városában. Nem csoda, hisz a lakosság 
fele ő elébe járt, az ő iskolájában tanulta ki a különböző tudományo
kat, és vált jó erkölcsű, derék emberré. 

Könyvet is szerkesztett a tanító úr, így a koma címen, amelynek jó
ízű humorát ma is el-elemlegetik az idősebb korosztály tagjai, kik még 
a keze alájártak. 

Járt hozzá, többek között - még annak idején, persze - egy vidék
ről ide költözött család éktelenül vadóc, mosdatlan szájú gyereke is, 
akivel sehogyan sem boldogult. Sem a szép szó, sem a pálca nem fo
gott azon a komisz kölkön, lepergett róla minden, mint fürdő kacsáról 
a hideg víz. Utóbb már, hogy kifogjon rajta, Novoszel a gyerek anyját 
hívatta be az oskolába. 

Be is jött az asszony, szépen ünneplősen öltözve, fekete selyem 
kendővel a fején. Éppen óra alatt kopogtatott be. 

- Hívatott, tanító úr! 
- Bizony hívattam, lelkem, mert én már ezzel a pogánnyal e - s az 

asszony fiára mutatott-, nem bírok. Olyan mocskos szája van, úgy ká
romkodik, mint a lacibetyár. Ustor köll ennek, nem pálca! 

- 0 , ó, tanító úr - sopánkodik az asszony - , hogy ezt a szégyent 
kellett megérnem! Hogy engem az én fiam pallóra állítson, rám pirít
son ennyi gyerek előtt! Még ilyet! Jaj, de is röstellem! Higgye meg, 
tanító úr, nem is tudom, hogy ez a kölök hunnan a ménkűbül tanulja 
azt a csúnya beszédet, hogy a mennydörgős ménkű üssön beléje. S az
tán hangszínt változtatva odafordult a fia felé: 

- Megállj, a zanyád ide-odáját! Csak gyere haza! Meg... apád! 



Ő SEM ÉRTI. 

„Nattörvényű", eszére és vagyonára rátarti, büszke májú ember 
volt R. J., az egyik tudálékos zentai nagygazda. Maga ugyan kevés os
kolát tanult pendelyes korában, de a fiát már tanárok elé járatta a gim
náziumba. Csakhogy a gyerek - részben a talentum, másrészt a szor
galom hiányából kifolyólag - nehezen művelhető matériának bizo
nyult, akivel ugyancsak meggyűlt a bajuk a zentai professzor uraknak. 

Hogy mégis könnyebben boldoguljon a fiú, az apja egy szegény 
sorsú egyetemistát fogadott melléje mentornak. 

Egy téli napon ott pipál János úr a kandalló előtt a hintaszékben, és 
fültanúja, hogyan gyötri egymást a fia meg a tanítója az algebrával. 

- Nézd - magyaráz a jobb sorsra érdemes nevelő - ezt az egyenle
tet úgy oldjuk meg, hogy a nevezőket tényezőkre bontjuk, és ha azok
kal megszorozzuk a számlálót... - és mondja, fejtegeti szegény. A vé
gén megkérdezi a fiútól: 

-Ér ted? 
- A gazda-utód azonban csak a fejét rázza. 
- Nahát, figyelj!... - s a tanító ismét belekezd a példába, ha lehet 

még nagyobb buzgalommal. 
- Ugye, most már érted? 
Csend. 
Izzad a gyerek, izzad a tanító, aki azonban még nem adja fel a har

cot, s újra nekivág, hogy átrágja magát tanítványával a bonyolult al
gebrai számok kásahegyén. 

Huzamosabb bizonyítás és magyarázat után újra felteszi a remény
kedő kérdést a nevelő: 

- No, érted-e már? 
Bizonytalan vállvonítás, hümmögés a válasz, és a leendő értelmi

ségi palánta egész magatartásán kirajzolódik, hogy most még annyit 
sem tud hozzá, mint azelőtt. 

Ezt már az ott hallgató János gazda se győzi cérnával. Kirúgja maga 
alól a széket, miközben köp egyet a pipa mellől, indulatosan kivágja: 

- Hát, hogy az anyja... keserves kínjában értené, amikó - én se értem! 



N E M TÖKÉLETES 

Az egyik Zenta környéki falunak volt egy nagyon okoskodó öreg 
plébánosa. Meg kell hagyni, kordában tartotta a híveket, folyton regu
lázta őket, s még attól sem riadt vissza, hogy a visszaeső bűnöst a szó
székről dorgálja meg ott, a hívek előtt. 

Egyszer belátogatott az iskolába is, hogy kikérdezze a kiskatekiz-
musból a diákokat, no meg, hogy ellenőrizze: vallásos szellemben ok
tat-e a tanító. 

Zord képpel fogott a feleltetéshez, s ezzel máris halálra ijesztette a 
gyerekeket. 

- M i az Isten? - tette föl a kérdést a legjobb tanulónak. 
- Az Isten önmagától való, tökéletes lény - hadarta a leckét a gyerek. 
- Érted is te azt, amit mondtál? - akadékoskodott a plébános. 
- Nem - hebegte a kisdiák. 
Erre a plébános úr fél szemével odapillantott rosszallóan a tanító 

felé, majd így szólt: 
- Mondd csak meg nekem: mi az, hogy „tökéletes". 
A gyerek hallgatott, ezért hát a plébános úr maga fogott bele a ma

gyarázatba. Ilyenképpen: 
- Tökéletes az, aminek mindene megvan, aminek semmi alkatré

sze nem hiányzik. Látod ezt az asztalt? Ez tökéletes, mert semmi al
katrésze nem hiányos. Van lapja, fiókja és négy lába. Érted most már, 
hogy mi a „tökéletes"? 

- 1 . . . igen - dadogta meggyőződés nélkül a gyerek. 
- Hát én tökéletes vagyok-e? - mutatott önmagára a plébános. 
- Nem - vágta rá egyből a tanuló. 
- ?! És miért nem? - képedt el a páter. 
- Azér', mer' nincs négy lába! 



CSAK PÁROSÁVAL 

Közös mozilátogatásra készülődnek a diákok. Az Egri csillagokra ve
zetik a pedagógusok a gyerekeket, s velük tart a pedellus is. A nevelők 
előzőleg kioktatják a nebulókat, hogy az utcán rendesen, ki-ki a párjával 
menjen, senki társát el ne hagyja, ne lármázzék stb., és indul a menet. 

Egyszer az egyik minden lében kanál kisfiú kilép a sorból, előre 
fut, majd lemarad. Elveszíti társát, s aztán egymaga kullog a sor vé
gén. A mindig fontoskodó pedellus meglátva a pár nélküli gyereket, 
rászól: 

- Te szamár, hát neked nincs párod? 
- Nincsen, Józsi bácsi. 
- No, gyere ide mellém, majd megyünk együtt! 

ADATGYŰJTÉS 

A tanító bácsi a népszámlálás előzményeként adatgyűjtést végez 
másodikos tanítványai között. A gyerekek csendes foglalkozás közben 
válaszolnak tanítójuk kérdésére. Az egyik újonnan áthelyezett tanuló 
személyi adatai nincsenek még rendben, megakad a tanító, s mivel a 
szóban forgó kisdiák éppen hiányzik, a pedagógus a gyermekekhez 
fordul. 

- Gyurka édesapja tudtommal a gyárban dolgozik, itt meg a karton
ján az van feltüntetve, hogy kurír. K i ismeri új osztálytársatok szüleit? 

A gyerekek többsége érdektelenül ül, csupán egy kéz emelkedik a 
levegőbe. 

- Tanító bácsi, én ismerem Gyurka apukáját, ott laknak a mi ut
cánkban, de ott nem kurírnak hívják. 

- Hanem? 
- Kurafinak. 



JUHÁSZÖNÉRZET 

A zentai Czakó családban ősi hagyománya van a juhászainak. A 
még élő szájhagyomány szerint sok érdemes és „virtigli" pásztor fes
lett bimbóba ebből a famíliából. 

Meséli egyikükről a krónika, hogy pendelyes gyerek volt még, és 
a birkaőrzés mellett, ha kedve szottyant, olykor-olykor eljárogatott az 
Arvai-iskolába is, boldogult Mezei tanító úr keze alá. 

Egyszer a mester kiállította a tábla elé, és a következő penzumot 
adta fel neki: 

- No, Czakó fiam, ha apádnak van száz birkája, és abból 25 elbi-
tangol, hány birkátok marad akkor? 

- Akkó száz marad, tanító úr! 
- Ejnye, no! Már hogy maradna annyi, te buksi? 
- Pedig bizony annyi marad! - erősködött a Czakó-ivadék. 
- Hallod-e, gondolkodj nekem, mert itt ez a méterrúd, osztán ezzel 

bolhászom ki a gatyácskádat, meglásd! Nem tudsz számolni? 
- Tudok én! 
- Hát akkor? 
- Azért marad száz, mert a mi birkáink úgy ismerik a határt, taní

tó úr, hogy még Moholrul is hazatalálnak - vágta ki dagadó önérzettel 
a juhászgyerek. 

M I V A N A Z Á G Y B A N ? 

Még a két háború között történt, hogy tanfelügyelői látogatás volt 
Zentán az Árvai-féle elemi iskolában. A tanügyi főnök a fiatal peda-
gógusnő módszertani jártasságára és a tanulók felkészültségére lett 
volna kíváncsi. 

Természetrajzóra volt éppen, és a tanító néni a baromfiudvar életé
ről, az aprójószág tartásának hasznosságáról beszélgetett a gyerekek
kel. A libatartás gazdasági előnyéről vallatva a nebulókat, megkérdez
te az egyik alvégi kisfiútól: 



- A libának mijét használjuk föl, Józsika? 
- A húsát. 
- Csak azt? Mást nem? 
- Nem... nem csak a... húsát... 
- Mit még? 
- A . . . a zsírját is. 
- Hát még? 
- A . . . nyakát... is - jött a bizonytalan válasz. 
- A nyakááát?! Ugyan, Józsika! - méltatlankodott a tanító néni, s 

aztán - hogy rávezesse tanítványát (no, meg az osztályt is) a helyes fe
leletre, azaz: a libatoll hasznára - kisegítő kérdést alkalmazott: 

- Hol szoktál aludni, kisfiam? 
- Hát az ágyban! 
- No, látod! És mi van az ágyatokban? 
- Bóha! - válaszolta magától értetődően az alvégi emberpalánta. 

A NÁTHAJÁRVÁNY H U M O R A 

Nyitásra várva szoronganak a vasárnapi előadás nézői a Tisza mo
zi szűk előcsarnokában, köztük egy pedagógus házaspár is. A férj az 
összezsúfolódott emberek között egyszer csak megpillantja egyik di
ákját, aki már néhány napja hiányzik a tanításról. 

- Hát te? Miért nem jössz iskolába? - érdeklődik a megszeppent 
nebulótól a professzora. 

- A doktor azt mondta, hogy nekem ezen a héten nem szabad men
ni iskolába. 

- Nocsak! S aztán miért nem? - puhatolózik a tanár. 
- Azért, mert fertőző beteg vagyok. 



K Á R Ö R Ö M 

Az egyik ötödikes kisdiák - amolyan anyuka kedvence - házi fo
galmazásaira rendszerint hármas osztályzatot kapott a magyar tanárá
tól. Egy házi dolgozatának felolvasásakor azonban a tanár csak kettes 
érdemjegyet firkantott a kopasz kis élménymunka alá, sőt még azt is 
odaírta piros ceruzával, hogy „gyenge, erőltetett hangú írás". 

Mikor a lurkó elolvasta a tanári véleményezést, magához szorítva 
a füzetet, boldog vigyorral a képén ült be a padjába. 

A pedagógus mindezt látva nem állhatta, hogy meg ne kérdezze tőle: 
- M i az, Jóska fiam, tán csak nem a kettes osztályzatnak örülsz 

ennyire? 
- De annak, tanár úr! 
- S aztán miért, te? - képedt el a nevelő. 
- Azért, mert anyuka mindig szidott, amiért nem vagyok képes 

ötös dolgozatot írni. Mikor tegnap megtudta, hogy a tél örömeiről kell 
fogalmazást készíteni, ő írta meg a leckét. Én csak lemásoltam. 

JÓL MEGFELELT. . . 

Hogy a zentai textilgyár alkalmazottai minél jártasabbak és felké
szültebbek legyenek a szakmában, a gyár vezetősége több ízben is kü
lönböző tanfolyamot szervezett a dolgozók részére. Ezeken a kurzuso
kon az általános alapismeretek (természetrajz, számtan, helyesírás) 
mellett szákismereti oktatásban is részesültek a hallgatók. 

Az egyik ilyen szakképesítési tanfolyamon az előadó textilmérnök 
felszólította a hallgatók egyikét, hogy ismételje el az állati eredetű 
textilalapanyagok hordozóit. 

A „hallgató", aki egyébként sem jeleskedett kiváló eszmetehetség
gel, sűrű nyelések közepette kezdte sorolni, azazhogy inkább nyögni: 

- A . . . a... selyemhernyú,... a... b i r k a . a z angóranyúl meg a 
belga nyúl... - s megállt. 

- Tovább! - biztatta a tanár, s hozzátette: - Ne csupán Európára,... 
gondoljon más földrészre is! 



- A láma! - súgták izzadó társuknak a mögötte ülő cimborák. 
- A közönséges láma! - kapott a mentőöv után a felelő. 
- N a , látja, megy ez! - serkentette jóakarattal a mérnök. 
- A dalai láma! - súgta ismét az egyik „jóakaró". 
Jött is a visszhang a felelő részéről: 
- A dalai láma! - s hogy újságolvasó jártasságáról is tanúságot te

gyen - a hallgató nyomban hozzátette: - Meg a pancsen láma.* 
A kirobbanó nevetés csillapodtával a kérdező mérnök-tanár így v i 

lágosította fel kissé buzgó hallgatóját: 
- Tudja, barátom, ha e két utóbb említett hordozó nőnemű lenne, 

akkor talán... De mivelhogy mind a kettő férfi, úgy azoknak a... 
khm... khm... rövid szőrzetéből aligha kerülhetne ki - textilipari 
alapanyag. 

Ő N E M DALTONISTA 

Felnőtt hallgatók, akiknek nem volt teljes általános iskolai végzett
ségük, felvételi vizsgát tettek a közgazdasági iskola esti tagozatán. 

Az egyik jelölt földrajzból vizsgázott éppen, s a búzatermő vidé
kek gazdasági hasznáról kellett volna felvilágosítania a vizsgáztató bi
zottságot. A jámbor hallgató elveszetten álldogált a kiterjedt térképle
pedő előtt, s csak tapogatta, mint vak a hajnalt. Makogott ezt-azt, mi
közben tenyerével folyton-folyvást: a barna, azaz a hegyvidékek fölött 
meszelgetett. 

Barasits Gyula igazgató, segíteni akarván, azt tanácsolta neki, hogy 
a zöld színt keresse a térképen, de a jelölt továbbra is csak az Alpok 
körül matatgatott. 

- Mondja, barátom, maga daltonista? - kérdezte végül is kissé tü
relmetlenül Barasits. 

- Nem, igazgató úr, én traktorista vagyok - felelte elfogódottan a 
hallgató. 

* A Tibetben élő buddhisták két legfőbb egyházi méltósága, akikről abban az 
időben sűrűn cikkeztek az újságok. 



DERŰ A Z Ó R Á N 

Az egyik nagymama a nőnapon virággal és vázával kedveskedne a 
tanítónőnek. 

- Köszönöm szépen, a kedves nagymamától! A virágot azt igen, de 
a vázát már nem fogadhatom el! 

- Ugyan mán, tanító néni, ezt az ócska vázát! 

* 

Fogalmazási óra. A pedagógus: - Foglaljátok mondatba a követke
ző melléknevet: fülledt. 

Az egyik nebuló a következő mondatot írta: „Mozsd meg a fülledt!" 

* 

Az alsós kisdiákok kedvenc folyóirata a Mézeskalács. 
Év elején a tanítónő előfizetőket gyűjt a lapra a gyerekei között. A 

felhívásra az egyik szülő a következő tömör üzenetet küldi egy papí
ron a pedagógusnőnek: „Nem köll mézeskalács! Majd sütök én a gye
reknek pogácsát." 

* 

Történelemórán az ókorról magyaráz a tanár, és észreveszi, hogy 
az egyik diák álmodozó tekintettel egészen más egyebütt tartózkodik. 
Kedélyesen reá kérdez hát: 

- Ugye, Tibi fiam, te milyen korban vagy? 
- Én, tanár néptárs? - rebben föl a gyerek. - Kamaszkorban. 

* 

Dolgozatírás. A cím: Önéletrajzom. Részlet az egyik nyolcadikos sü-
völvény írásából: „Idő folyamán megismerkedtem a lányokkal. Jobban 
éreztem magam az ő társaságukban, mint a barátaimmal. Meg kell adni, 



undok egy népség, állandóan sugdalóznak, vihognak, de nekünk, fiúk
nak, mégis fáj rájuk a fogunk, mert nekik az van, ami nekünk nincs." 

* 

Ujabb dolgozat. A cím: Jóska bácsi jellemzése. 
„Jóska bácsi egy illedelemmel rendelkező személy, aki ha berúgik, 

akkor olyan kedves, mintha józan lenne." 

* 

„Petőfi az orosz kozákok patái alatt pusztult el." 

B IZONYÍTVÁNY - BIZONY HITVÁNY! 

Az általános iskola harmadik osztályában ősz eleje óta maszatos, 
lekváros szájjal jár az egyik kislány. A tanító néni minden ékesszólá
sát előveszi, hogy meggyőzze a gyereket a testi higiénia szükségessé
géről - hiába. 

Újév után egyszer csak minden átmenet nélkül, ihol a gyerek tisz
tán, kimosdatva. 

Önelégülten dicséri meg a tanítónő, hiszen lám, mégiscsak hasz
nált a sok feddés, rábeszélés. 

- De csinos vagy, Irénke! Milyen szépen megváltoztál! 
Mire a kislány komor arccal: 
- Igen, elfogyott a lekvár. 

* 

- Mivel él a hal a vízben? - szólítja fel a tanítónő beszélgetési órán 
az egyik apró elemistát. 

- Kisebb-nagyobb halacskákkal! - súgja a felhívott padbeli szom
szédja. 

A gyerek rosszul hallja a súgást és így adja vissza: 
- Kisebb-nagyobb kalácskákkal. 



- Kalácskákkal?! - képed el a pedagógus. - Honnan veszik a halak 
a kalácskát? 

- Én nem tudom, tanító néni, nekem a Fehér súgta. 

* 

- Mondj egy puszta tőmondatot: 
- A pusztán a krumpli töve kiszáradt. 

* 

Kimaradt a gyerek egy napra az iskolából, és másnap hozza a „sa
ját kezű" igazolást az osztályfőnökének: „Igazolom, hogy fiam gi-
rincferdülés miatt hiányzott tegnap az iskolából." 

KISDIÁKOK DOLGOZATAIBÓL 

„Hogy mit érzett János vitéz az új piros nadrágban, azt elmondani 
nem lehet." 

„A török basa éppen Jancsit célozta boroshordó nagyságú hasával." 
„Toldi Miklós a nádasba ment és megfogadta, hogy addig onnan 

nem jön ki , amíg azt a bizonyos nagy dolgát el nem végzi." 

* 

Az elsősök kérdeznek: 
- Tanító néni, miért nem éjjel süt a nap? 
- Nyáron azért nem esik a hó, mert úgyis elolvad? 
- A víz azért folyékony, hogy meg lehessen inni? 
- Az ég azért kék, mert kifakult a naptól? 
- Sötétben azért nem látni, mert sötét van? 



Bizonyítványosztás van a negyedik osztályban. Az egyik nebuló 
alighogy megkapja a kiskönyvecskét, siet az ajtó felé. A tanítónő meg
rökönyödve utánaszól: 

- Ejnye, Gabi, hova sietsz?! Nem látod, hogy még tart az óra? 
- Hát... megbuktam, tanító néni, s most szaladok, hogy megverjen 

anyuka. 
- Azért szaladsz? 
- Igen! Mert délelőtt anyu van otthon nálunk. Ha nem sietek, ad

digra hazajön apuka, és akkor az ver meg. 

A Z ISKOLA H U M O R A 

Hazatérve a szülői értekezletről, az anya felelősségre vonja 6. osz
tályos fiát: 

- Igaz, hogy neveletlenkedtél a tanárnőddel? 
Mire a gyerek: 
- Ő kezdte! 

* 

- Milyen betű ez itt, Józsika? 
- Nem tudom. 
- Ejnye, no! Ez itt A betű. És ez a másik? 
- Azt se tudom én. 
- Ugyan már te, mulya! Az meg B. 
- Ha maga tudja, akkor minek kérdezi? 

- Mikor mondunk felkiáltó mondatot? 
- Felkiáltó mondatot akkor mondunk, ha ég a ház. 



- Milyen ember az, aki lop? 
- Ügyes. 

* 

- Hogy vagy, Ágikám? 
- Nem jó, mert sok a szeplő rajtam. 

* 

- Tanító néni! Tanító néni! 
- Tessék. 
- Ma reggel disznót vágtunk. 
- Igazán? S nagyot? 
- Nagyon nagyot. Olyan nagyot... Akkora volt, mint a... mint a... 

tanító néni! 

* 

- Milyen szófaj az, hogy kanál? 
- Kanál? Az.. . az... az melléknév. 
- Miért volna az melléknév? 
- Hát azért, mert azt... azt ebédkor a tányér mellé teszik. 

* 

- Látta a tanárnő a házi feladatodat? 
- Látta. 
- Nem vette észre azt, hogy segítettem? 
- Nem. 
- Mit mondott? 
- Azt mondta, hogy napról napra butább leszek. 



Megszomjazott az első napos óvodás az óvodában. 
- Óvó néni, adjék ke' vizet! 
- Ejnye, kisfiam, ha valamit akarunk, úgy kell mondani, hogy ké

rek szépen vizet! 
Huzamosabb hallgatás és noszogatás után a kisgyerek önérzetesen 

kivágja: 
- Akkó' inkább nem iszok! 

A RÉGI ISKOLA H U M O R A 

Amikor még tanfelügyelők látogatták az iskolákat, beállított 
Novoszel tanító úr osztályába is az iskolai kiküldött. Éppen természet
rajzóra volt. 

- Miről tanultunk a múlt órán? - kérdezi Novoszel a gyerekeket. 
- A szarvasmarháról, tanító bácsi. 
- Állj fel szépen Jóska, és beszélj róla! De ne rám nézz, kisfiam, 

hanem a tanfelügyelő úrra! 

* 

Helyesírási órán a szóvégi u-ról tanulták a kisdiákok, hogy az 
mindig rövid a következő szavakban: Samu, batyu, falu, daru, áru. 

Feladatul az áru szót kellett mondatba helyezniük. Az egyik süvöl-
vény a következő épületes példát írta: Aru fúj a szél. 

* 

A sütni igét ragozták az ötödik osztályosok (sütök, sütsz, süt, sü
tünk, süttök, sütnek), s utána alkalmazni is kellett valamelyik igeala
kot egy példamondatban. 

„De jó ez a süttök!" - írta az egyikük. 

* 



Az Atlanti-óceán jól hajózható tenger, és áramot is fejleszt. Ezt 
Golf áramnak nevezzük. 

* 

A cselló hangszer, amivel ülő helyzetben játszanak. 

A zongora ősi hangszer, őse a pianínó. 

Bach - híres zeneszerző lett belőle, de még élt, nem tudták, csak 
főleg akkor, amikor meghalt. 

Johann Strauss - dugva játszott és komponált, és ő szerezte a zenét 
a keringőnek. 

* 

A gomba többnyire nedves helyen terem, és ezért olyan a formája, 
mint az esernyő. 

A fa életkorát a karikagyűrűk mutatják. 

A mezőgazdaság legfejlettebb ága az ipar. 

* 



„Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?" - írta Petőfi a Szeptember vé

gén című költeményében. 
Egyik nyolcadikos tanuló szavalás közben így módosította a költő 

szövegét: 
„Ki most kebledet fejemre tevéd le..." 

* 

A kis kondás nyaka köré kanyarintotta a hamuba sült pogácsát, és 
elindult világgá. 

* 

Földrajzórán megkérdezi a tanár a tanulót: 
- M i jellemző Argentínára? 
A tanuló: 
- Argentínára az jellemző, hogy ott lesz megtartva a futball-világ

bajnokság. 

* 

Nyelvtanórán a tanár arról magyaráz, hogy a célhatározó névutója 
a „végett". Pl. tanulás végett (azaz tanulás céljából) járunk iskolába. 
Gyakorlásképpen fel is szólít egy gyereket: 

- Mondj egy mondatot a „végett" névutóval! 
- Véget ért az óra! 

* 

A tanyai iskolában megkérdezi a tanító néni a 3. osztályos kisdi
ákot: 

- Meg tudnád-e mondani, milyen hely a város? 
A nebuló kis gondolkodás után mondja is: 



- A város olyan hely, ahol a tanyák olyan sűrűn vannak, hogy sem
mi főd nincs közöttük. 

Petőfiről írnak dolgozatot az ötödikesek. Az egyik lurkó minden 
tudását beleadva a dolgozatba így kezdi a nagy művet: „Petőfi Sándor 
1823 Szilveszter éjszakáján látta meg a napvilágot." 

* 

Magyar órán megkérdezi a tanár: 
- Gyerekek, ki tudná megmondani, mit jelent az a szó: poéta? 
Némi csend után jelentkezik az egyik kisdiák: 
- Tanár úr, kérem, a poéta az az ember, aki - nem tud írni. 

M A Z S O L Á K A Z ISKOLÁBÓL 

Az egészségügyi nővér tisztasági vizsgálatot tart az iskolában. A 
hátsó padban ülő lurkó, akiről messziről lerí, hogy nem túlságosan ra
jong a vízért, lopva megnyalja a jobb kezét, s aztán a kabarjához törli. 
A „munkaigényes" gyermektenyér azonban még így is elképesztő lát
ványt nyújt, s bizony a nővér megütközve mondja, amikor a padhoz ér: 

- Nohát! Ilyen maszatos kezet még sohasem láttam! Súlyos bünte
tést érdemelnél, de ugye, tanító néni - fordul a pedagógushoz - , elen
gedi neki, ha talál itt az iskolában egy olyan kezet, amelyik még ennél 
is piszkosabb? 

- Nem kapok büntetést, ha piszkosabb kezet találok? - csillant fel 
a kölyök szeme. 

-Nem. 
- Akkor... tessék! - s azzal a gyerek előhúzza a pad alól a még 

szutykosabb bal kezét. 

* 



Józsika folyton izgő-mozgó, rendetlenkedő legényke a harmadik 
osztályban. A tanító néni óra alatt nem győzi figyelmeztetni. 

Végül is a pedagógus unja meg a sok regulázást, kihívja a gyere
ket, és így teremti össze a katedránál: 

- A mindenedet! Nem szégyelled magad, te haszontalan?! Ilyen iz
gága kölyköt! A legrosszabb vagy az egész iskolában! Nem sül ki a 
szemed? 

Mire seprűs pilláit a tanítónőre emelve bűnbánó képpel mondja: 
- S ü l a'! 

* 

A tanulók között ma már igen sok az állatbarát: ki kutyát, ki galam
bot, ki pedig nyulat nevelget. 

Egy ilyen kisgyerektől kérdezte számtanórán a tanító néni: 
- Ernő fiam, ha édesapád vesz neked öt nyulat, és a nagymamád is 

megajándékoz kettővel, hány nyulad lesz akkor? 
- Tíz - vágja ki egyből a gyerek. 
- Ejnye, no! - méltatlankodik a tanítónő - hát mennyi öt meg kettő? 
- Az hét, tanító néni, de nekem már van három nyulam! 

D E R Ű A Z ISKOLÁBAN 

Az év végi összefoglaláskor a népballadáról tanultakat kéri számon 
a pedagógus. Tanítványa a betyárballadákat is megemlíti, s Rózsa 
Sándorról szólva a következő épületes mondatot mondja: 

„Amikor Rózsa Sándor belépett a csárdába, egy nagyot durrantott, 
és a gazdák menekülni kezdtek kifelé az ivóból." 



- Mi a János vitéz tanulsága? - adja fel a tanár a kérdést az ötödikben. 
- A János vitézből az a tanulság - feleli az ötödik osztályos kisdi

ák - , hogy a népi demokráciában a szegény ember gyerekéből is lehet 
király. 

* 

A tanfelügyelő az első osztályba is belátogat meghallgatni, hogyan 
haladnak a kicsinyek. Mielőtt hátul leülne, inkább évődésből, mint ko
molyan, megkérdezi a legmulyább kisgyereket: 

- No, öcskös, mennyi egy meg egy? 
Az iskolalátogató háta mögött álló tanítónő, hogy kihúzza tanítvá

nyát a bajból, felmutatja a két ujját. 
Mire a gyerek: 
- Inspektor bácsi, a tanító néni vécére kéredzkedik! 

- Mit kell tudni, ha elromlik otthon a villanyvasaló? - érdeklődik 
nyolcadikos diákjától a műszaki nevelés tanára. 

- Azt, hogy hol lakik a mester, aki megjavítja. 

* 

Számtanórán az első osztályos Józsikát kihívja a tanító néni a táb
lához, és felírja a következő feladatot: 

10:10 = ? 
- Mennyi ez, Józsika? 
Mire a gyerek: 
- Ez eldöntetlen, tanító néni! 



Ismerkedés folyik a tanév elején az első osztályosok első óráján. A 
tanító néni kedvesen beszélget, kérdezgeti a gyerekeket, s azok - ki 
félve, ki bátran - válaszolgatnak. Óra közben egyszer csak feláll egy 
hasban vállas, vesés kis nebuló, és se szó, se beszéd - elindul kifelé. 

A tanítónő ránéz, de a gyerek nem zavartatja magát, leszegett fej
jel tart az ajtónak. 

- Lacika, hova indultál? Még nincs vége az órának! 
Mire a lurkó halálos komolyan (alulról fölpislantva): 
- Maga tán nem szokott megéhezni? 

* 

Helyesírási órán a tanár figyelmezteti a táblánál író tanulót: 
- Vigyázz már, no! Az eső szót két es-sel írtad! 
- Most mit csináljak, tanár úr! 
- Hát töröld le az egyiket! 
- De melyiket? 

* 

Gyerekek játszanak az utcán. Az egyik kislánynak kréta a kezében, 
s a deszkakerítésre betűket firkál. A többiek ülnek, egy pedig mögöt
tük áll. Arra sétál egy pedagógusnő, és megáll előttük. 

- Mit csináltok, gyerekek? 
- Iskolát játszunk - felel az írogató kislány. - Én vagyok az igaz

gatónő, az meg a helyettesem, mert ő még nem tud írni. 

* 

Az anyai szeretetről beszél a harmadik osztályban a tanítónő, és a 
témával kapcsolatban fogalmazást is készíttet. Levelet írat a tanulók
kal édesanyjuknak. Tanácsolja nekik, hogy mindenki úgy írja alá a le
velet, ahogyan édesanyja hívja őket. 



Az eredmény: egyik nebulója így írta alá a levelét: „Pisti, gyere 
ebédelni!" 

* 

„A legkedvesebb állatom" címmel fogalmazást íratott a tanító né
ni a IV. osztályban. 

Az egyik kisdiák - kissé elvetve a sulykot - azt találta írni: nekik 
oly jól tojó tyúkjuk van, amelyik naponta - öt tojást tojik. 

- Talán mégsem? - próbálta a javítási órán tapintatosan rávenni a 
tanítónő a gyereket arra, hogy azért nem lehet ennyire megkerülni az 
igazságot. 

Mire a kölyök némi töprengés után így engedett a negyvennyolcból: 
- Hát jól van, no - mondta sok jóakarattal - , ha ötöt nem is, de 

azért négyet tojik. 

* 

Az űrmértékekről - literről, deciliterről - tanulnak a másodikosok. 
Amikor már minden fogalmat megtanított, a tanítónő fölteszi a gya
korlati kérdést: 

- No, gyerekek, ha Kati néni megfeji a tehenet, mivel méri meg a 
tejet? 

Az egyik lurkó felugorva, hirtelen rávágja: 
- Hát begréve'! 

* 

A hatodik osztály magyaróráján a közmondásokról beszélget a ta
nár diákjaival. 

- K i tud idézni közmondásokat? - érdeklődik a pedagógus. 
A tanulók egymás után jelentkeznek: 
- A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 
- Nem mind arany, ami fénylik. 



- Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó. 
- Addig jár a korsó... 
A tanár azonban arra is kíváncsi, hogy diákjai értik-e vajon azt, 

amit idéznek. 
- Értelmezzétek csak, gyerekek, ezt a közmondást: Addig hajlítsd 

a fát, amíg fiatal! - serkenti őket. 
A tanulók értelmesen megmondják: az embert gyermekkorában le

het eredményesen nevelni. 
- Hát ez a közmondás mit jelent: Aki másnak vermet ás, maga esik 

bele? 
- Rosszul jár az, aki másnak bajt okoz - magyarázza egy kis sü-

völvény. 
- És azt mikor mondjuk - faggatja az osztályt a tanár - hogy: K i -

ki a maga háza előtt söpörjön? 
Hallgatás, töprengő arcok, végül az egyik gyerek nekidurálja ma

gát. Jelentkezik. 
- Halljuk, Bélám! 
Béla elméjét nem éppen gyémánton köszörülték, de azért tudja a 

rendet, és egész mondattal felel: 
- Azt a közmondást, hogy „Ki-ki a maga háza előtt söpörjön" - té

len mondjuk. 
S leül. 
Az osztályból egyszerre robban ki a nevetés. Béla szétnéz - látszik, 

nem érti a derültség okát - , s aztán kissé bambán ránt egyet a vállán, 
és így helyesbít: 

- Jól van, néha azért mondják nyáron is... 

K I H O G Y A N HARCOL A K L E R I K A L I Z M U S ELLEN? 

A felszabadulás után alig egy-két évre történt, hogy a Zenta kör
nyéki falucskában - inkább a hecc, mintsem a hagyományos szokások 
ápolása céljából - néhány pedagógus is locsolkodott. Tanítás után 
meglátogatták a kolléganőiket, verset mondtak, locsolgattak, bolon-



doztak, s közben el is áztak, mert mindenütt szívesen kínálgatták őket. 
A végén egyik-másikuk úgy elgyalázódott, hogy még a sorrendet is 
összekeverve, nem a fejtől lefelé, hanem fordítva: alulról fölfelé kezd
te locsolgatni a hajadon tanerőket. Meg is botránkoztak emiatt a kar
társnők olyannyira, hogy a locsolkodásnak magasabb pedagógiai fó
rumon is visszhangja támadt. 

A tanerőket a fölöttes községi iskolahatóság igen szigorú megro
vásban részesítette, „nemcsak a méltatlan viselkedés miatt, hanem fő
leg azért, mert a klerikalizmus elleni harc idején meggondolatlan tet
tükkel maguk is a régi ideológia propagálói lettek". 

Hallva az elmarasztaló szavakat, a vádlott pedagógusok egyike -
aki bátorságszerzés céljából kissé kapatosan jelent meg a tetemrehívá
son - így próbált mentegetőzni: 

- De, elvtársak! Ez a mi húsvéti locsolkodásunk tulajdonképpen 
bizonyos harc volt éppen a klerikalizmus ellen! 

- Hogyhogy? - képedtek el a bizottság érdemes tagjai. 
- Hát úgy, hogy mi ott locsoltunk, ahol - a vallás tiltja! 

A Z ÚJ OBSITOS 

Nagyot mondó, kibeszéléses öreg altisztje volt az egyik zentai is
kola igazgatójának - annak idején. Amolyan hétpróbás Háry János, 
aki sűrün-sűrűn elvetette a sulykot, különösen olyankor, amikor rég
múlt katonaéveire fordította a szót (állítólag szakaszvezető volt az el
ső világháborúban). 

Mesélni kezdte egyszer, hogyan ugratott szét a szakaszával egy 
század taliánt a Piavénái. 

- Tán még az árnyékvilágbú is kiszaladtak, úgy rájuk találtunk 
ijeszteni! - hősködött önérzetesen az öreg. 

- Nono, nem egészen úgy lehetett az, Mihály bácsi! - tamáskodott 
az igazgató, aki sehogyan sem tudott kinézni a csenevész emberkéből 
valami nagy kurázsit. 



- Hát, hallja, tanító úr, javasolta is az őrmesterünk, hogy ne nagyon 
mesélgessük ám ezt minden bolond előtt, mer' majd e' se találja 
hinni... 

UTOLJÁRA D A L O L T A K . . . 

Tempós, csendes szavú embernek ismerik kollégái az egyik Zenta 
környéki község iskolájának zenetanárát. 

Amikor a nyolcadik osztályos tanulók búcsúestjét ülték, a lármás 
beat-zene után arra kérték diákjai a tanár urat, vegye elő hegedűjét, és 
muzsikáljon nekik, mert népdalokat szeretnének énekelni. 

A zenei nevelés szürke apostola a reá jellemző szerénységgel sza
badkozott, ám a többi pedagógus biztatására, no meg a tanuló ifjúság 
kérésére, csak elővette a hangszerét. Lassan, a maga akszamétos hang
hordozásával így szólt a tanítványaihoz: 

- Ha már annyira odavagytok érte... Nem bánom, no!... de csakis 
azért... mert most danolhattok életetekben utoljára... 

- ?! 
- ...hegedűszó mellett... 
- ?!? 
- .. .úgy, hogy nem kell érte semmit sem fizetni. 



MESTEREK, BOLTOSOK, 
INASOK 





N E K I M Á R N E M ÁRTHAT. 

A nagy háború előtt történt, hogy egy pénteki, tehát piaci napon 
(ami a régi mestereknél amolyan „kisvasárnapnak" számított) néhány 
iparos borozgatott a piactéri kocsmák egyikében. Ott darvadozott kö
zöttük az öreg F. M . hajdani kékfestő is, aki akkorra már a szegények 
sorába süllyedt, pedig valamikor nagyon szaladt vele a világ, de hát a 
bor meg a nők... végül is jégre vitték. 

Fiatalabb iparos ismerősei s a régi iparoskollégák azért csak meg
tűrték maguk között, s mindig fizettek neki egy-egy pohár bort, nyelet 
pálinkát. 

Ahogy ott iszogattak, valamelyikük figyelmeztette M. bácsit, hogy 
vigyázzon, mert a kalapjáról-e, honnan, valami pöszmet, föld-morzsa
lék hullott a borospoharába; öntse ki, nehogy fertőzést találjon kapni... 

- Ne félts te engem, öcsém! - törölte meg bajszát az öreg. - Lecsú
szott az én torkomon már öt lánc föld, úgyhogy ez a kevés itt a pohár 
fenekén nekem már meg se kottyan! 

* 

Boldogult N . Mihályról, a jónevű gyermektelen papucsosmesterről 
mesélték az alábbi históriát. 

Ott volt a műhelye az Alvégben, ott varrta a szebbnél szebb szala
gos, pillangós női meg a sarkatlan, egylábas parasztpapucsokat. Fele
sége nem csupán élet-, hanem munkatársa is volt, mert ő segített sza
lagozni, zsinórozni, s a papucsfejet is rendszerint ő varrta ki , ha a 
megrendelő úgy kívánta. 



A mester igen sokat adott magára, s mélyen sértette önérzetét, ha 
egy-egy kuncsaft azzal nyitott be hozzá: - Ugye, mester úr, meg tud
ná ezt javítani? 

Egy ízben is javítanivalót hozott valamelyik vásártéri fiatalasszony, 
aki ezzel lépett be a mühelyajtón: 

- Mondja, N . úr, meg tudná ezt énnekem reperálni? 
- Én ne tudnám?! - kérdezte nem kis gőggel a mester, majd hoz

zátette: - Jó pénzért még kereszteletlen zsidógyereket is tudok csinál
ni magának. 

Mire a műhelyben varrogató N-né szelíd gúnnyal megjegyezte: 
- Ugyan-ugyan, édes párom, mért vágsz úgy fel a kuncsaft előtt? 

Hiszen még magyart sem voltál képes nekem csinálni. 

KÉSZÜL A CSIZMA 

A pecellói csizmaipar érdemes mestere Varga János volt. Nevét és 
viselt dolgait históriák őrzik, pedig már ugyancsak régóta korhad fej
fája a péterrévei temetőben. 

Mesélik felőle, hogy egyszer egy fűnek-fának tartozó írnok, amo
lyan „leszek-úr" féle rendelt meg nála egy pár finom borjúbőr csiz
mát. Az öreg annak rendje-módja szerint mértéket vett a nyakigláb 
ember lábáról, majd amikor a megrendelő eltávozva behúzta maga 
után az ajtót, Varga uram az egész paksamétát a bőrök közé vágta. 
Tudta ugyanis, kivel van dolga, így hát esze ágában sem volt a gond
jait bokroztatni. 

Majd bizony! 
0 ugyan nem szalad a pénze után! Bolond volna! 
Bele se fogott a munkába. 
Idő teltén beállított az írnok úr a csizmákért. 
- Adj isten, mester úr! Hát készen van-e? - bizalmaskodott le-

ereszkedően. 
- Nincsen az. 
- Nincsen? Pedig megígérte. 



- Megígértem... 
- És mikor készül el? 
- Tudja a jó ég meg a nagyharang! 
- Mutassa legalább a bőrt, hadd lám, meddig haladt. 
- De nem tehetem ám! 
- Már mért ne tehetné? 
- Mer hogy éppen most csinálja kint a bika a bikaistállóban... 

M I A BAJA 

Bejött egy fukar oromi kisparaszt Felsőhegyre, Hevesi patkoló- és 
kocsikovácsmester műhelye elé. 

- Adj ék Isten! Gyüttem mán, hogy nézné meg ezt a kocsikereket, 
mert billeg jobbra-balra, lődörög itt a lőcs alatt, mint köcsögben a plaj
bász. 

Vizsgálja a mester a lőcsös parasztszekeret, nézi-nézi, vizitérozza, 
s csak csóválja a fejét, látva a horogvégre hasonlító, hegyesre kopta
tott hátulsó kocsitengelyvéget. 

- M i a baja hát? Szóljon mán! - nógatja a szekérfogat mellett tip
ródó gazda a kovácsot. 

- Biz ennek komoly baja van - lökte föl az okulárét a mester. -
Megette a kocsikenőcs. 

- Ne mondjon mán ilyet, no! 'Szen meg nem kentem még soha éle
temben! 

- Hát lássa: ez a baja éppen! 

PIKTOR HISTÓRIÁK 

A két világháború között történt, hogy egy gyenge hitelű kanizsai 
kontár mázoló szobafestést és pingálást vállalt Bánátban, Törökkanizsán. 

Mivel se ecsetje, se Jézusa nem volt az árvának, ezért hát ott, a hely
színen akart beszerezni mindent valamelyik helybéli kereskedésben. 



Ki is választotta a sokféle pemzlit, ecsetet meg a különféle festékeket, 
de kiderült, hogy fizetni csak akkor tud, ha majd a munkát befejezte. 

- Sajnálom, uram, én hozómra nem adok - mondta neki a kereskedő. 
- De hát csak ide viszem a másik utcába! - győzögette a mi emberünk. 
- Még akkor sem! Nem adhatok; beláthatja. Nem ismerem. 
- Hogy az a magasságos... - buggyant ki a keserűség a vékony

pénzű mesterből. - Kanizsán azért nem kapok, mert már ösmernek, itt 
meg azért nem adnak, mert nem ösmernek. K i tud ezen eligazodni?! 

* 

Nem most volt már, régen esett meg, hogy egyszer egy környékbe
l i kisközségben piktoroltak a zentai festőszövetkezet munkásai - az 
egyik parasztházat tették belülről tisztába. A házigazda, aki a helybé
l i temetőnek volt a csősze és sírásója is egyben, nem tartózkodott oda
haza, ezért hát a festőmunkálatokat az anyósa irányította és ellenőriz
te - kissé fölös buzgalommal. Folyton a munkások sarkát taposta, no
szogatta őket, beleszólt mindenbe, fumigálta a mintát, világosnak ta
lálta az alapszínt, vastagnak a csíkot - szóval naphosszat kárált, nem 
volt jó neki semmi. Végre az egyik fiatal segéd, aki nagyon unta már 
a sok locsi-fecsit, leszólt a létráról: 

- Hallja, szülém, a maga veje lehet t'án a legboldogabb ember a v i 
lágon. 

- Miért gondolja azt, fiatalember? 
- Mert ő olyan mélyre teheti - majd - az anyósát, amilyen mélyre 

csak akarja... 

* 

Alkalmi kőművesek bütykölték az egyik zentai pedagógus házát, a 
régiből csinálva újat. A nevelő, jó lélek lévén, már hivatásából eredően 
is emberszerető, ezért hát készségeskedve megkérdezte a munkásait: 

- No, emberek, halljuk hát, mit szeretnének, mit hozzak: bort-e, 
sört-e, pálinkát-e vagy valami üdítőital-féleséget? 



Az egyik, egy antabusz-kúrán edződött gyomrú mester, aki meg
ivott mindent, ami a levegőnél folyékonyabb és az ecetnél édesebb 
volt, így válaszolt: 

- Sose törje magát, tanár úr! Hozzon csak mindegyikbül, nem va
gyunk mink olyan - válogatósak! 

Tanyai gazdánál meszelték, pingálták a lakást a zentai festőszövet
kezet alkalmazottai. Az előzékeny házigazda reggeli előtt megkérdez
te a munkavezetőt: 

- Császárszalonnát vagy kolbászt kérnek-e frustokra, mester 
uramék? 

Az egyik nagybélű kisinas, akinek hasa volt az istene, megelőzve 
a mesterét - így kiáltott föl: 

- Ha Istent ismer, gazd'uram, el ne válassza egyiket a másikától! 

Ez is a festőknél esett meg. 
Amíg a mester a megfelelő színárnyalat kikeverésével volt elfog

lalva, az inasgyerek - eléhezve - kicsórta a főnök táskájából az ele
mózsiát, és jócskán megdézsmálta. 

Reggelihez készülődve, a mester hiányosnak találta a menázsit, s a 
gyereket fogta vallatóra, aki sarokba szorítva csak bevallotta, hogy ő 
a ludas a dologban. 

Nem volt rosszlelkű ember a főnök, s megképződve előtte a maga 
böjtös inaskora, csak ennyit mondott feddőleg az inasának: 

- Ej, ej, édes fiam, hát annyit se tudsz, hogy nem illik a más tarisz
nyájában kotonyászni? 

Mire az inas, pironkodva: 
- Tudom én azt mester úr, hon'ne tunnám, csak a hasam, az nem tudja. 



Nyári nagymeszeléshez készülődtek az egyik polgári házban. A 
festőinasok már reggel öt órakor megérkeztek szálláscsinálónak. 
Hordták be a létrákat, a festékes dobozokat, vödröket, s mindez némi 
zajjal, zörgéssel járt. A kutya erősen fogta is őket. A házigazda (amo
lyan papucsférj) nem győzte hőkölni a legénykéket: „Csendesebben 
kérem, csendesebben, mert fölébred a nagysága!" Mire az egyik élet
revaló festőpalánta így vágott vissza: 

- Kedves uram! Nem én ugatok, hanem a kutyája! 

* 

Más alkalommal meg Belgrádban dolgoztak a piktorok, ahol a fel
épült vásárcsarnok termeit festették, készítették elő a kiállításra. 

Ahogy az akkori inasok (ma már komoly „szakik") mesélik, a 
munkamegosztás a következő volt: a dolog könnyebbik végét, az úgy
nevezett földszinti „seggen ülő munkát" az idősebb mesterek csinál
ták. Fönt a magasban, a 25-30 méteres állványokon a vastraverzek 
festését az inasokra meg a fiatal segédekre bízták, mert - úgymond -
„azoknak nem szédül a fejük". 

Szépen is kerestek, de a hónap végén a jövedelem vastagabbja 
mindig a mestereknek jutott, a kezdő segédek meg az inasok csak az 
aprót, a vékonyabb borítékot kapták - ilyen volt a skála. 

Egy fizetési napon az egyik fiatal segéd meg nem állhatta, hogy né
mi epével meg ne kérdezze a mesterét, aki háromszor akkora fizetést 
vágott zsebre, mint ő: 

- Mondja... bátyám, most nem szédül? 

A B A R N A 

A dolog régen, még valamikor a századforduló tájékán történt. 
Egy kora nyári zöldár után boldogult N . F., idősebb zentai köte

lesmester lement Beckébe, hogy föltekintse, mekkora kárt is tett a víz 
odalent a gyümölcsösében. Ahogy ott nézelődik fönt a körtöltésen le-



felé, látja, hogy két asszony közeledik a Réten által, Adorján felől. 
Megismerte őket: tiltott dohánnyal kofálkodó zentai menyecskék vol
tak. Tilos portékával megpakolva jöttek a vizes réten keresztül, gon
dolva, hogy ott bizonyosan nem fogják őket kecerni a mindig vizsla
tó, nyomukat szaglászó fináncok. 

A töltés lábánál kiterjedt víztükör állta az asszonyok útját, de a vál
lalkozó kedvű menyecskék annak is nekivágtak bátran. Lépésről lé
pésre haladva keresték, tapogatták lábbal a gázlót, miközben előbb 
térdig, majd combközépig, s aztán - ahogy mélyült a víz - még föl
jebb emelték magukon a vászonpöndölt, hogy el ne ázzon. 

Nézte őket onnan felülről az öreg köteles, gyönyörködött az ingyen 
panorámában, aztán pedig lekiáltott az elöl járó menyecskéhez, akiről 
tudta, hogy a száraz mellett „lucskos dohányt" is szívesen árusított az 
arra ácsingózóknak: 

- M i az, Maris, tán szomjas a Barna? 
Csak ekkor vették észre az öreget a dohánykofák. Nem jöttek za

varba - ők csak finánctól féltek - , sőt a megszólított szájra markos 
menyecske még választ is adott az öreg kötelesnek: 

- Szomjas ám, ördög b'on a szeme világába kennek! - s aztán dé-
vajul hozzátette még: - Azt hiszem, keed is az lenne, ha annyi kóbászt 
megevett vóna, mint amennyit az én „Barnám" fogyasztott el életében! 

A STRUX-SZÖVET ÉS A Z E L Ő L E G 

A két háború között több ortodox zsidó kereskedő nyitott rőfös-
üzletet Zentán, a belváros különböző pontjain. A kezdetben jól menő 
és virágzó rőföskereskedésekben többnyire keresztény elárusítók szol
gálták ki a vásárlóközönséget. 

Ilyen kereskedősegéd volt többek között L. B., bővérű, élni szere
tő, kissé bohém természetű fiatalember is. Jól táncolt, szerette a zenét, 
a nőket meg a víg cimborákat, s bizony gyakran megesett, hogy a ha
vi keresetének már az első bálon a nyakára hágott. Akkor aztán apró 
baráti kölcsönökből, kisebb előlegekből böjtölte ki az új fizetésig. 



Egy hétfői hajnalon is átdáridózott és mozgalmas hétvége után ér
kezett meg egyenest a Royalból az üzlet elé nyitásra. Persze, egy f i -
tying nélkül, s mivel éhes volt, meghajló tisztelettel állt a cégfőnök elé. 

- Főnök úr, alázattal, egy kis előleget, ha lehetne... 
- Micsoda?! Előleg?! És a fizetése? 
- Hát... elúszott, kérem. 
- Úgy? Elúszott?! Vegye tudomásul, segéd úr, hogy nincs előleg! 

- utasította el ridegen a gyakorlatias gondolkodású, szőrös szívű ke
reskedő. 

- Kérem, ha nincs - nincs - s azzal L. B. ellépett a pult mögé vé
get hajtogatni. 

Piaci nap lévén egymás után érkeztek a vevők. Az egyik éppen L.-
hez fordulva érdeklődött: 

- Azt mondták, hogy itt maguknál jóféle nadrágnak való struxot 
árulnak, strapabírót. 

L. B. szenvtelen arccal, rá se nézve a vevőre, odabökte: 
- Nincsen struxunk! 
- De azt mondták... 
- Nem érti, hogy nincsen?! 
A cégfőnök, aki árgus szemmel ügyelt, hallott és látott mindent a 

boltban, nyomban odalépett. 
- Már hogyne lenne, kérem! Tessék csak velem jönni! - cipelte, s ma

ga szolgálta ki a vevőt, azután pedig felháborodva vonta félre L. B.-t. 
- De kérem, segéd úr, micsoda pimaszság az, hogy maga nem haj

landó kiszolgálni a kuncsaftot, ha az olyat kér, amiből nekünk van a 
raktáron. 

L. B. egykedvű arccal vállat vont, és azt mondta: 
- Kérem, főnök úr, ha nincs előleg - akkor strux sincsen. 



H A M Á R LÚD, L E G Y E N KÖVÉR! 

Hasonló eset történt a zentai Forum könyvesboltban nem is olyan 
régen. 

Bejött egy vevő a könyvkereskedésbe. 
- Kérem, én egy könyvet szeretnék vásárolni, de ha lehet, akkor 

amerikai írótól. 
A boltvezető előzékenyen indul a könyvespolc felé, s már menet 

közben mondja: 
- Ajánlom akkor az Amerikai kisregények című kötetet, az igen... 
- Nem, nem! - tiltakozik élénken a hölgyvásárló, meg sem várva, 

hogy az elárusítónő levegye a vaskos kötetet. - Kicsi ne legyen! Vala
mi nagyobbat kérek! Tudja, ajándéknak veszem... 

ÓVATOS V E V Ő 

- Jó napot! 
- Jó napot! 
- Jókaitól szeretnék regényt... 
Nagy a választék, az elárusító kirak néhány Jókai-kötetet. 
- Tessék! 
Nézi, nézi a vevő, böngészgeti a kirakott könyveket, aztán némi 

válogatás után így szól: 
- Ez megvan nekem is; ezt a kettőt már olvastam, emezeket meg 

nem merem megvenni, mert nem tudom, miről szólnak. 

OKOS KÉRDÉSRE BÖLCS FELELET 

Ha hinni lehet a szóbeszédnek, Zentán az első artézi kutat az 1880-
as esztendőkben fúrták a népkerti lejárónál. (Azelőtt kizárólag csak 
ásott kutakból, meg a Tiszából ittak az emberek.) 

Szegő József kútfúró, a munkálatok irányítója kezdetben szívesen 
adott felvilágosítást a bámészkodóknak, akik illő távolságban ácsorog-



tak a fúrótorony körül. Az egyszerű embereknek ugyanis sehogyan sem 
ment a fejébe, hogyan lesz ott „ojan kút, amék magáiul folyik". Kérdez
gették is a mestert, aki meggyőző erővel többször elmagyarázta, hogyan 
és miként szökik fel a víz a földből. Ám hiába magyarázott nekik. 

- Tegye lóvá az öregapját! 
- Ez bolondnak néz bennünket? 
- Akkor folyik itt víz, amikor én püspök leszek Kalocsán! - tamás-

kodtak a zentaiak. 
Szegő mester végre is kifogyott a bizonyításból, meg a béketűrés

ből is, s amikor újabb kíváncsiskodók gyülekeztek, így válaszolt: 
- Úgy jön fel a víz, hogy a tömeg nyomja a masszát! Elég érthe

tő, nem? 
Csodák csodája: ezt a sületlenséget mindenki kételkedés nélkül el

fogadta. Egyesek még bólogattak is hozzá: 
- No, persze, persze! Milyen egyszerű! Hogy mit ki nem talál az 

ember! 

A RÉGI ZENTAI PIAC H U M O R A 

Halat vásárolt a halfícsértöl a régi zentai piacon egy jól ismert ke
reskedő. 

- Oszt' eleven ez? - érdeklődik a halra mutatva. 
- Már hogyne volna eleven! Nem látja, hogy él!? Még tátog is! -

replikáz vissza a halárus. 
- No, no, - szabadkozik a kereskedő - , az én menyem is él, tátog 

is, de mégsem eleven! 

* 

Sovány, háklis öregasszonynak ismerték a két háború között Szidi 
nagyságát, az öreg Berger kereskedő feleségét. A kofák réme volt a né
ni, mert mielőtt megvett volna bármit is, végigalkudta az egész piacot. 

Egyszer, sábesz előtt, libát vásárolt valamelyik szókimondó felső
hegyi kofától. Fumigálta a baromfit, hogy ilyen, hogy olyan, piszkos, 



sovány, biztosan kicsi lesz a mája - egyszóval, szerette volna minden
féleképpen lejjebb srófolni az árát. 

A nagy alkudozás közben már a liba is megunta a vételár körüli ci-
gánykodást, és erősen gágározni kezdett, amit Szidi nagysága szintén 
a liba hibájául rótt fel. Ám a kofa lefőzte: 

- No, mondanának csak a tekintetes asszonyra ennyi rosszat, tu
dom isten, gágározna maga is! 

OSZTÁS 

K. J. hajdani adai cipész műhelyében három inas is dolgozott az el
ső világháború után. Bentkosztosak voltak, ott is laktak a mesternél. 

Az volt a szokás, hogy ebédkor - ott ettek a műhelyben - a mester 
felesége előbb kimérte az inasgyerekek porcióját, s azt, egy égetett lá
bosban letette a gyerekek asztalára. Ott aztán az öreginas osztotta el 
kinek-kinek mennyi járt. 

Történt egyszer, hogy a mesterné kolbászos paprikást főzött, s a le
génykéknek már előre csorgott a nyála, milyen jót is fognak majd ők 
ebédelni... 

Az azóta már megboldogult Urbán István volt akkor az öreginas, s az 
ö tiszte lett volna a gusztusos paprikás igazságos kiporciózása. Hiába ka
nalazta azonban Pista gyerek az ételt, forgatta a félbevágott krumplikat, 
sehogy se tudott alattuk kolbászra lelni. Csak a szagát érezte. 

A mesterek ott ebédeltek a másik asztalnál, s rá is szólt a gyerekre 
a főnök: 

- Ördög b'ón a gyetrádba, mit turkálsz abba a paprikásba? 
- Nem turkálok, mester úr. A kóbászt keresem. 
J. mester lenyúlt a verpángra (munkaasztalra), fölemelte a fenőkö

vet, s beledobta a krumpli közé. 
- No, itt a kóbásztok! Egyétek, ha már annyira ácsingóztok rája. 
Pista gyerek nem volt éppen fejre ejtett, hamar föltalálta magát. K i 

halászta a követ a paprikás léből, s elkezdte vele veregetni a cseréptál 
szélét. 



- Ne, bolond, ne! Mit csinálsz azzal a fenőkővel?! - mordult rá a 
mester. 

- Osztom a kóbászt - válaszolta faarccal az inasgyerek. 
Több se kellett a főnöknek. Elő a lábszíjat, s szétcsapva az inasok 

között, megverte mind a hármat, hogy nemcsak a kolbásztól, de még 
a krumplipaprikástól is elment az étvágyuk szegényeknek. 

A K K O R M Á R GYANÚS V O L T . . . 

Néhány évvel ezelőtt történt, hogy az egyik környékbeli építővál
lalat idősebb kőművese furcsán kezdett viselkedni a munkahelyén: 
megzavarodott szegény, s be kellett szállítani megfigyelésre. 

Társai még másnap is a sajnálatos eset részleteit idézgették a mun
kát irányító pallér jelenlétében, aki végül is megkérdezte tőlük: 

- Honnan vették észre, hogy valami nincs rendben nála? Miből lát
szott meg a betegsége? 

- Nekem már délelőtt gyanús volt - válaszolt egy fiatalabb mun
kás - , de amikor két óra után se gyütt le az állványnál, hanem dolgo
zott, rakta a falat tovább, kérem, ez már mindnyájunknak föltűnt. 

RÉGI INASOKRÓL 

Néhai Güncz József izraelita bádogos és vízvezeték-szerelő mester 
a két háború között ott lakott a mai Jugoplastika helyén, a körülbelül 
25 éve lebontott Adler-féle házban. Itt szomorítgatta őt inasként az az
óta már szintén megboldogult Verebes Rudi is, aki a helybéli népes ze
nészfamília egyik vadhajtása lehetett, mert sehogyan sem állott kezé
re a nyirettyű. Balkezes lévén, sutából egyedül csak „A gróf, a gróf a 
vízbe fúlt..." kezdetű dalt tudta eljátszani a Teli Vilmosból, ezért aztán 
- professziót változtatva - iskolahagyott kora után elszegődött bádo
gosinasnak. 

Sok apró tennivaló akadt Güncz úréknál a házban és a műhelyben 
is, s ennek java részét - szokás szerint - az inas gyerekkel végeztették. 



A vízjárta években megsüllyedt, rosszfalú öreg épületben búcsút 
jártak az egerek, és szegény Rudi gyerek nem győzte tapasztgatni 
vagy csutkával betömködni az újabbnál újabb egérlyukakat. Volt 
ugyan a mester úréknak egy szép, óriási kendermagos macskájuk, ak
kora, hogy a pocokkal is elbánt volna, de - Günczné nagysága ked
vence lévén - a kandúr tavasztól őszig csak a déli ablakpárkányon 
döglött, később pedig, amikor az idő hidegebbre fordult, bent a lakás
ban, a rakott kályha sütőjének lehajtott ajtaján feküdt karikában, ott 
melegedett naphosszat. Mégis több becsülete volt a háziak előtt, mint 
a kisinasnak, mert mindenki csak dédelgette, simogatta, a legjobb fa
latokat neki vetették - bolond lett volna hát egerészni. Utálta is Rudi, 
s ahol csak mód és alkalom kínálkozott, törlesztett a kandúrnak. 

Egyszer télvíz idején megparancsolták a gyereknek, hogy rakja meg 
jól a nagy kályhát, s utána fogja a kannákat, és menjen le a kútra vízért. 

A macska akkor is ott nyúlt a lerniajtón, s az inas tűzrakás közben 
meg nem állhatta, hogy jól orron ne pöccintse. Mire a Cirmos - az oko
sabb enged! - beugrott a sütő mélyébe. Több se kellett Rudinak! Rácsap
ta az ajtót, s aztán fogta a kantákat, és fütyörészve indult a melegkútra. 

Nem lehetett rámondani a gyerekre, hogy valami nagy erénye lett 
volna a serénység, de akkor meg különösképpen jócskán időbe tellett, 
amíg visszaérkezett - no igaz, nem is nagyon iparkodott, inkább még 
hőkölte magát. 

Hazaérve a kantákkal, torokkaparó füst, bűz, kiabálás, sírás, gajdo-
lás fogadta. No, meg a mester persze: elővette Rudit azon melegében, 
mert rögtön tudta, hogy a kandúr megsütése csakis az inas szele lehe
tett. Eltángálta kegyetlenül, s amikor már belefáradt az abriktolásba, 
megkérdezte a gyerektől: 

- Tudom, biztos gondolod most, hogy egye le a fene a kezem szá
rát tövig, amiért így megvertelek, ugye? 

Az inas a nagy rücsköléstől szólni se bírt, ezért csak rábólintott jó 
nagyot, hogy: - Igen! 

Több se kellett a mesternek! Újra előkapta, de ezt már Rudi se áll
ta ki szó nélkül, s fölháborodva kérdezte: 

- M i az? Hát még gondóni se szabad?! Még azt se szabad?! 



SOKAT T U D Ó KISINAS 

Még az első világháború utáni időben történt Zentán. 
Szabadult a kisinas a Polácsek-féle vaskereskedésben, ahol ke

mény három esztendőn át tanulta a vasas szakma tudnivalóit a rang
sorban fölötte álló öreginasok és segédek útmutatásai alapján. Sokszor 
eltángálták szegényt a többiek, különösen a rangidős segéd úr, akinek 
többek között tiszte volt az inasok között rendet tartani. 

A szabadulás napján is még egyszer előkapta a gyereket, hogy lássa: 
mit szedett begyre, s mit is tanult meg a kölyök a három esztendő alatt. 

Előbb az üzlethelyiségben vallatta, később kint a raktárban faggat
ta ki áruismeretből, de a gyerek állta a próbát: ismert minden árut, tud
ta a készítmények nevét, pontos méreteit... 

Mivel festéket is árultak az üzletben, különböző lakkokat, a segéd 
e felől is kikérdezte a gyereket. A legényke azokat is sorolta vala
mennyit. 

- No, öcsém, nem hiába tanítottak, látom, jó segéd lesz belőled, 
megállód a helyedet, akármelyik üzletbe is kerülj! - markolászta meg 
a gyerek vállát a segéd úr még egyszer és utoljára - elismerésképpen. 

A gyereket azonban nem hatotta meg sem a búcsú, sem a segéd úr 
dicsérete. Alighogy kívül került a pulton, és megfoghatta a kilincset, 
így köszönt vissza az ajtóból: 

- Én, segéd úr, még két lakkot tudok, amit az előbb nem mondtam 
magának. 

- Melyiket? 
- Hát azt, hogy: itt hagy - lak, meg leszar - lak - s máris ugrott ki , 

nehogy amazok elérjék. 

INASTEMPÓ 

Az egyik vásárra dolgozó asztalos mesternél az a szokás járta, 
hogy a legcsekélyebb kárért, amit az inasai a műhelyben vagy a ház 
körül ejtettek, bírságot fizettetett, illetve a kár értékét levonta a bérük-



bői. Elég volt egy karcolás vagy pláne vágás a bútoron, munkapadon, 
a mester máris egyheti bérrel rövidítette meg a vétkes tanoncgyereket. 

Különösen az egyik nehezebb kezű inas életét keserítette meg a 
mester eljárása, mert alig múlt el hét, hogy büntetéspénzt ne kellett 
volna szegénynek fizetnie valamiért. 

Szabadulása előtt, az utolsó hét végén bement a legényke elkö
szönni - no, meg a járandóságát fölvenni - a mester úrékhoz. 

Ahogy ott guberálják le az aprót a markába, megszólal ártatlan 
képpel: 

- Vót egy vágásom is, mester úr, a gyalupadon. Annak az árát, le
gyen szíves, kifogni a bérembül. 

- No lám! Nemcsak jó segédet, hanem még igazmondó embert is 
neveltem belüled, fiam - hatódott meg a mester, hogy a gyerek ilyen 
becsületes módon köszön el tőle. 

Hétfőn aztán - kíváncsiságból - meg akarta nézni, hogy ugyan 
mégis mekkora lehet az a vágás, amelyet a gyerek a gyalupadon ejtett, 
s amit olyan tisztességgel be is vallott neki. 

Hát... elég nagy volt: a dezentor az egész faalkalmatosságot - ket
tőbe fűrészelte. 

H Ö R C S Ö G F O G Á S 

A két háború között történt, hogy az egyik aszályos esztendőben 
nagyon elszaporodtak a mezei férgek a zentai határban. Az ürge, po
cok még csak hagyján, de sok volt a földeken a hörcsögtelep is, me
lyeknek lakói dézsmálva a termést, komoly károkat okoztak a földtu
lajdonosoknak. 

M . I . zentai lábbelikészítő iparos földjén is tanyát ütött néhány me
zei rágcsáló, ezért egy pénteki napon, miután rúdon kihordatta az árut 
a piacra, a mester kiküldte a kisinast a földre - hörcsögöt pusztítani. 

K i is ment a gyerek a határba bottal meg egy kantával, de mivel 
messze esett a kukoricás jócskán elpilledt, mire kiért a tetthelyre. Úgy 
gondolta hát, hogy nem fog azonnal hozzá, hanem hum egyet előtte, 



úgyis korán ébresztették a piac miatt. Leheveredett egy hancsikra, és 
el is aludt nyomban. Csak harangszóra ébredt, amikor tényleg már a 
hasára sütött a nap. 

- Hű, azannya...! - ugrott talpra, s inalt a távoli csordakúthoz a 
kantát megmeríteni. 

Már két izromban is fordult, minden eredmény nélkül, mert a hör
csöglyuk mély volt, nyelte a vizet, ment belé, mint bőgőbe a húszas, 
de hörcsögnek - se híre, se hamva. 

Piac után a mester is kinézett a földre, hogy lássa: halad-e a legény
ke a munkában. Éppen locsolgatás közben találta. 

- No, Jóska, hányat öntöttéi már ki? - érdeklődött tőle. 
Dehogy merte bevallani a gyerek, hogy előbb „erőt gyűjtött" a k i 

öntéshez, ehelyett ilyen szép körülírással válaszolt a firtató kérdésre: 
- Képzelje, mester úr, hogyha ezt az egyet kiöntöm, akkó mán csak 

kilenc köll ahhoz, hogy - éppen tíz legyen! 



TRÉFACSINÁLÓK 





Eszes János is - mint azt beszélik róla - , igen jeles tagja a felsőhe
gyi híresek galériájának. Virtuskodó, tréfaértő ember volt a maga ko
rában. Sűrűn-sűrün belelehelt a borospohárba, de ha kellett, akkor a 
kaszát és a kapát is jól tudta forgatni. Sőt... még a lapátot is, amint ezt 
egy megesett história is bizonyítja. 

Tankfogó árkokat töltöttek napszámban a felsőhegyiek, köztük az 
öreg Eszes is. Csakhogy, amíg a többiek két-hármas csoportban dol
goztak, addig ő egyedül egymagában lapátolt. Nem akart közösködni 
senkivel sem. S bár ő csak egyszál magában hányta a földet, rádolgo
zott annyit, mint a mellette lapátoló csoport tagjai együttesen. Persze, 
a kifizetésnél is annyi pénzt vett fel, mint amazok ketten-hárman. 

Szemet szúrt ez a többinek, mert sehogyan sem ment a fejükbe, 
hogy tud egy ember ennyit elvégezni. 

- Svindli van a dologban! Valami huncutság, csak nem akarja el
árulni az öreg! - hajtogatták az emberek, s elhatározták, hogy kisze
dik belőle a „titkot" akárhogy. 

Vasárnap, mise után becsalták Jani bácsit a Tóth Urbán-féle kocs
mába, s elkezdték gyóntatni. 

Nem is szabadkozott az öreg; s vállalta, hogy tíz liter borért hajlan
dó elárulni az ároktöltés titkát. Amazok egy kicsit szívták ugyan a fo
gukat, de azt remélve, hogy „úgy is bejön majd az ároktöltésen" rááll
tak az alkura. 

Kihozták a bort, el is fogyasztották, s akkor aztán rákérdeztek, 
hogy „No, lássuk hát, mi is az a titok?". 

Az öreg fontoskodva magaköré intette őket, hogy a többi kocsmá-
zó meg ne hallja, és így szólt: 

- Hát idefigyeljetek... 
- Mongya, no! - hajoltak közelebb hozzá az asztaltársak. 



- De az anyátok ideodáját, osztán el ne árujátok ám senkinek! 
- A, dehogy! Hova gondol ke?! 
- Majd bolondok leszünk!... 
- Szóval - folytatta Jani bácsi - a titok: minél nagyobb lapáttal, mi

nél sűrűbben meríteni!! 
S e bölcs kinyilatkoztatás után faarccal otthagyta a paffá lett társa

ságot. 

* 

Pelhes Ferenc B. Péternél dolgozott részesként, amikor kapálás 
közben odaértek a tanya mögötti csalánoshoz a munkások. Kötésig ért 
a gaz, s a részesek messze ívben kikerülték a csípős növényzetet, ne
hogy megszúrja valamelyiküket, mert a vakaródzás nem volt benne a 
napszámban. Azért nem fizetett a gazda. 

B. Péter - tréfaértő ember - incselkedve heccelni kezdte Pelhest: 
- No, Ferkó, az anyád nemjóját, ha meghemperegsz anyaszült 

meztelenül ebbe' a csalánosba', te leszel máma a gazda, én meg kapá
lok helyetted egész nap. 

Nem volt süket ember Pelhes, s dehogy mondatta volna magának 
kétszer. Csak rúgta le az inget meg a gatyát, s már bukfencezett is a 
magas csalán között. 

- Holnapra is meghemperegjek? - vigyorgott ki a csalán közül. 
- Nem - nem! elég lesz csak mára! - szítta fogát a gazda. 
Pelhest az Isten is parancsolásra teremtette, mert azon nyomban 

beleélte magát a jómódba. Azzal kezdte, hogy bement a tanyába, s 
már dirigált is: 

- Julis, fogjátok meg azt a két kakast, meg azt a három tyúkot! 
Aranyszínű tyúkhúsleves, meg kakaspaprikás lesz délbe' az ebéd, utá
na bor legyen meg túrús rétes! Ebéd után három óráig huja mindenki
nek! Osztán ha kiszuszogták az emberek magukat, dolgozhatnak. 

Estefelé már annyira otthonosan mozgott a tanyában, hogy mindig 
ott ténfergett a fehérnép körül, s már ki se nézett a kapásokra. 



Ekkor aztán - mondják a mesélők - Péter gazda is gyorsan letette 
a kapanyelet, és ugyancsak igyekezett befelé, merthogy az asszony az 
nem volt benne az alkuban... 

BÁNÁTI TÖRTÉNETEK 

Régebben, amikor még átkeléskor hídpénzt kellett fizetni Zentán a 
vámosoknak, mesélik, hogy jött által egy bánáti ember Bácskába. Bor
jút vezetett maga után kötélen, de hogy megspórolja a hídpénzt, a jó
szágot a nyakába vette. Nem is kellett érte fizetnie semmit. Csakhogy 
szegény bánáti sógor gyengefájú, inaszakadt lévén, csupán a híd kö
zepéig bírt elpihegni nyakában a borjúval, de ott aztán végképp elerőt
lenedve lerakta a terhét. Több se kellett a vámosnak! Utánalépett az 
atyafinak, s a borjúért is bevasalta rajta az illetéket. 

Haragudott magára kegyetlen a bánáti: 
- Lám, egyér' akartam, oszt mégis két marháért fizettették meg ve

lem a vámot! 

* 

Ezt is a bánáti testvérekről mesélték a rosszmájú bácskaiak. 
Még az antivilágban történt. 
Templomot építettek volna az egyik Tisza menti bánáti falucská

ban. Ott fontoskodott a munkálatoknál a pap is, aki azzal dicsekedett 
a zentai mestereknek, hogy beszélhetnek akármit a bánátiakról, az ő 
hívei nem olyan muszmák többé, mert ő - kiművelte őket. 

Nagy dezentor volt a bácskai ácsmester, s nyomban fogadást aján
lott föl a plébános úrnak, hogy ő azért mégis lóvá tudja tenni a páter 
híveit. Megkötötték az alkut; kezet csaptak. 

Másnap a nagygerenda föltevésénél megállt a mester, és szörnyen 
csóválta a fejét, látszott, hogy nem tetszik neki valami. 

Ünneplő fehérben éppen ott nézelődött a falusi kupaktanács né
hány ráérős tagja is, s a gatyás bíró megtudakolta a mestertől, hogy mi 
a baj, mért vakarja a füle tövét. 

- Hát, mert rövidre szabták a gerendát, azért!... 



- Lehetne rajta segíteni? - készségeskedett a bíró. 
- Lehetni lehetne, ha a falu férfiai is akarnák... Az egyik végit a 

legények, a másikat a nős emberek húznák, bíró uram meg a közepit 
verné a nagy fejszével, úgy, megnyújthatnánk. 

Nosza, szaladt a kisbíró, összedobolta a falut, s ki láncot, ki köte
let hozva, az emberek meg a legények nekiveselkedtek, és hozzáfog
tak gerendát nyújtani. 

A nagy kurjongatásra a pap is kinézett a plébániáról, s látva az 
erőlködést, megkérdezte a bírótól, hogy mit csinálnak. 

- Hát nem láti, plébános úr? A gerendát nyújtjuk. 
A pap - mi mást tehetett - fizetett, és többet sosem dicsekedett az

zal, hogy milyen kiműveltek is az ő hívei. 

K A N I Z S A I FURFANGOSOK 

Beszélik, hogy még az első világháború előtt az egyik szezonmun
kán levő kanizsai kőművessegéd Pesten bement egy zuglói vendéglő
be. Kért enni-inni, s miután szemét, száját törölte a jó ebéd után, oda
intette a fizetőpincért: 

- Ugye főúr, maguk mit szoktak csinálni az olyan vendéggel, aki 
csak eszik-iszik, osztán nem fizet? 

- Az olyannal? Hát kérem... azt... megpofozzuk, és utána kirúgjuk. 
- Igen? Nohát akkor - tessék hozzálátni! 

* 

Történt, hogy a húszas évek elején kanizsai szezonmunkások dol
goztak Belgrádban, s egy vasárnapi nézelődés alkalmával ketten be
tértek az egyik nyilvános WC-be. 

- Hű, nézd csak, komám - képed el az első, amikor meglátja a sok 
csillogó csempét - milyen finyes reteráttyuk van ezeknek, az anyjuk...! 

- Az ám! De ennek is mink isszuk meg a levit! - hagyta rá a másik. 



Egy ízben egy ilyen téli pihenőn a kocsmában ugratták egymást az 
emberek. Köztük volt a kocsmáros is, aki maga is tréfakedvelő ember 
hírében állott. 

- Tudod, mit Gyurkám - mondja neki A. Sándor, egy közismert 
öreg róka (egyébként kőműves) - Kössünk üzletet! 

- Benne vagyok, Sándor bácsi. 
- Aggyal nekem most enni meg inni annyit, amennyit megbírok, s 

itt tanúk előtt jelentem ki, hogy neked adom az első kéthavi keresetem. 
Gyurka, a kocsmáros - bár ismerte az emberét, s tudta, hogy az 

szereti „befűzni" a másikat - csak kötélnek állt, mert ilyen biztató üz
letet mégsem akart elszalasztani. Különösen, hogy Sándor bácsi má
sodszor is megismételte tanúk előtt az ajánlatát. 

Megkötötték a vásárt. 
A vendéglős kiadós adag marhapörköltet hozott egy tálban, s mel

lé egy liter jóféle homokit is tett az asztalra. Sándor bácsi akkurátusan 
elfogyasztotta a porciót, betermelte a kimért boradagot, majd utána 
még egy literrel kért. Megkapta azt is. 

Némi terefere s a társakkal való évődés után az öreg jó hangulat
ban kászálódott hazafelé. 

- Osztán, Sándor bátyám, el ne felejtkezzen ám az első kéthónapi 
fizetésrül! - vetette utána búcsúzásul a vendéglős. 

- Hát olyannak ismersz te engem? - szólt az öreg tettetett önérzet
tel. - Nyugott lehecc: én biztos nem fogok megfeledkezni rúla. De te 
se feledkezz ám el arrul, hogy a kőműves januárban meg februárban -
az első két hónapban! - nem dogozik semmit... No, csak azé' mon
dom - köszönt el nagy flegmával az öreg. 

KARÁCSONYI B Á R Á N Y 

Mondják, hogy azelőtt a régi gazdák birkát is tartottak a tanya kö
rül. Nem sokat; négy-öt anyajuhot meg a hozzájuk tartozó bárányokat, 
jerkéket. 

A birka igénytelen jószág, nem kívánt külön takarmányozást, elég 
volt neki a tanya körüli gyep füve, azon is gyorsan nőtt a bárány. M i -



vei húst is adott, tejhozamot, gyapjút, a birkatrágya meg használt a 
földnek - kifizető volt a birkatartás. 

Ezt vallotta az Oromparton gazdálkodó boldogult Borosgyevi Já
nos bácsi is, akinek a tanyáján szintén volt egy kis falka birka. 

A jószág a gyerek gondjaira bízva ott legelt mindig a part alatti 
gyepen, de egyszer hogyan, hogyan se, tilosba tévedt. Két szemfüles 
kerülő rögtön rajtuk csapott a birkákon, s a kolompot - mint bűnjelet 
- levéve, hozták is a hírt a gazdának: 

- Baj van, János bátyám! A birkái tilosban találtattak, s ezért -
mint tudja - , szigorú büntetés jár! - fontoskodtak. 

Ismerte Borosgyevi bácsi is a csíziót, tudta, hogy a mezőrendőrök
kel nem jó keresztnyűgben lenni, ezért hát csendes szóra fogta. Reg
gel lévén, pálinkát hozatott, leültette a hivatalos közegeket, rántottával 
kínálta őket, s társalgás közben célozott rá, hogy nem szeretne palló
ra kerülni, inkább hálás lesz nekik, ha behunyják egyik szemüket... 
Egy-egy karácsonyi bárányt ígért mind a kettőjüknek. 

A kiadós reggeli után jól bevastagodva a kerülők is megenyhültek, 
ráálltak az alkura, és azzal köszöntek el, hogy majd... amikor annak 
ideje lesz, jönnek a bárányokért. 

Karácsony előtt meg is érkeztek a tanyára mind a ketten. 
Borosgyevi uram most is respektussal, no meg jóféle szilvóriummal 
fogadta őket, s hát beszélgetés közben a csőszök szóba hozták az 
adósságot is. 

- Tudja, ugye, hogy mit ígért, János bátyám? 
- Hogyne tudnám, fiaim! - mondta az öreg, s azzal kiszólt az asz-

szonynak. - Hékám! Hozd csak azt a két karácsonyi bárányt! Itt van
nak értük! 

Jött is a feleség, s letesz a markából két kis gyapjas, karácsonyfára 
való játékbárányt a vendégek elé. 

- Tessék! 
Kiguvadt szemmel néztek egy pillanatig hol egymásra, hol a gaz

dára a csőszök, de aztán észbekapva, csak elkerítették: 
- De azt az ideodáját annak a..., hát bolondnak néz maga bennün

ket, Boros bátyánk?! Tán csak nem ezzel akarja kiszúrni a szemünket? 



- Dehogy akarom, fiam. Én csak az adósságomat szeretném meg
adni. De ha tinektek egy kis eszetek van, tudnotok köllött vóna, hogy 
a birka mindig februárban ellik, így hát én csakis ilyen karácsonyi bá
rányt ígérhettem. Más bárányom nekem nincsen. 

Szentségöltek még egy darabig a lóvá tett csősz urak, de aztán be
látva, hogy ők voltak a szamarak, csak megjuhászodtak, amihez az 
asztalon lévő pálinka is jócskán hozzásegített. A végén már csak arra 
kérték a gazdát, hogy el ne mondja ezt a csúfságot senkinek, mert ak
kor az egész Orompart rajtuk fog röhécselni. 

János bácsi megígérte, s állta is a szavát. De mivel nemcsak szava
tartó, hanem egyenes ember is volt, húsvétra mind a két csősz meg
kapta a maga bárányát. 

KORPAVÉTEL N É M I ELŐLEGGEL 

Korpaszegény világ járta úgy tíz-egynéhány évvel ezelőtt, s a jobb 
sorsra érdemes jószágtenyésztők sokszor vakarták ott is, ahol nem 
viszketett, töprengve, hogyan juthatnának egy kis korpaeleséghez a hí
zók számára. Minden pénzt megadtak volna érte. 

Történt, hogy Aulik Gyurka, a jó humorú, nevezetes zentai cipész
mester ez idő tájt találkozott a szókimondásáról ismert Maris nénivel, 
a zentaiak népszerű, piacozó asszonyával. 

Szóba elegyedtek. 
- Te, Gyurka, nem tudsz valahol eladó korpát? 
- De tudok. Mennyi köllene? 
- Hát, ha lehet, minél több. Egy mázsa legalább. Nem tudok már 

mit adni a malacaimnak. 
- No, éppen jókor szót. Van nálam otthon egy mázsa vagy tán még 

pár kilóval több is... 
- Osztán lehetne veled botot csinálni? 
- Már hogyne lehetne! Jó pénzért mindent lehet... 
- Hogy adod? 



- Nézze, Maris néni, magának odaadom ezer dinárért. Azt a pár k i 
lót, amennyivel több, nem is számítom, de - felét előre ki kell ám f i 
zetni! 

A néni módfelett megörült az előnyös vásárnak (hiszen a korpa 
mázsája akkor testvérek közt megért vagy háromezer dinárt), s már 
fordult is befelé a házba az előlegért. 

- Fél óra múlva küldöm - köszönt el tőle Aulik, aki mikor hazaért, 
rögtön szólt házigazdájának, a szálas termetű, délceg tartású Korpa 
Istvánnak. 

- Pista, ugyan nézzen már el Maris nénihöz! Találkoztam vele az 
imént, osztán megígértem neki, hogy elküldöm hozzá. 

- Mit akar? 
- Hajjá, én nem kérdeztem. Úgy gondoltam, majd megmondja ő 

magának, ha lesz mondanivalója... 
Hát volt is. Maris néni, mikor meglátta Korpát a maga szépszál, 

mázsás mivoltában, nyomban rájött a turpisságra. Előbb csak a fené
vel etette Aulikot meg a küldöttjét, de aztán úgy belemelegedett a la-
mentálásba, hogy még a szentképek is mozogtak a falon. Ekkor azon
ban már Korpa jobbnak látta kerékpárra kapni, s hallótávolságon kí
vülre karikázni, de még az utcán is szálltak utána - mint fekete varjak 
- Maris néni válogatott zokszavai. 

Hogy mi lett az előleggel? M i lett volna? Semmi. Aulik és Korpa 
azon nyomban sörre váltották át, és megitták a maguk egészségére, no 
meg - hogy Mariska néni javaiban se essék károsodás - a malacok 
gyarapodására. 

M I UGRIK AKKORÁT, 
M I N T A ZENTAI V Á R O S H Á Z A ? 

Parádés lakodalmat csaptak - még annak idején - Keviben. Mond
ják, hogy az ottani kocsmáros egyszerre házasította ki mind a két le
gényfiát. Rengeteg volt a meghívott vendég, a fél falu ott volt, de még 
Zentárói is sokan. Hogy díszesebb legyen a happáré, Zentán eskették 



a fiatalokat, egyiket a belvárosi kápolnában, másikat az alsóvárosi 
templomban, és a szertartás után innen hajtott vidám zene- és nótaszó
val kifelé a násznép mulatni Kevibe. 

Mivel az esketési szertartás fél óra különbséggel zajlott le, az egyik 
násznép a bekötő útnál megvárta a másik menetet, hogy egyszerre ér
jenek be az új párokkal a faluba. Ahogy ott állnak és tréfálkoznak, va
lamelyik jómódú, gangos parasztgazda megállt a koszorúslegények 
kocsisora előtt. 

- No, hékások - mondja nekik gőggel - , ha olyan okosak vagytok, 
mint amilyen pántlikások, feleljetek meg nekem arra, hogy mikor csi
nál a paraszt legtöbb lyukat?! 

Ott ült a kocsin a többi legény között Bernát Márton is (tréfáiról is
mert és köztiszteletben álló), s kiszólt a hallgató fiatalok közül: 

- Hát akkor, amikor kaszál. 
- Hogyhogy? 
- Mert olyankor lyuk lesz a búzaszáron is, meg a tövinél is, ahol 

elvágják. 
- E'talátad, öcsém - de nehezen! - tette hozzá az öreg, s lépett vol

na el, hogy így fölsült a kérdésével. Ám ekkor utánaszólt Márton ko
szorúslegény a bakról: 

- Én is mondanék keenek egy kérdést, ha meg nem sérteném, bátyám! 
- Lehet, öcsém! 
- Ha fölhajítom ződ, ha leesik piros, oszt akkorát ugrik, mint a vá

rosháza. M i az? 
Elbámul az öreg a kérdésen, töpreng, aztán kivágja: 
- Podval labda! 
- N e m biz'a! 
Izzad a magyar, vergődik, töri a fejét, de egy istenért sem tudja el

találni a helyes választ. Mikor már látja, hogy rajta derül a lakodalmas 
népség, hogy oda lesz az ázsiója, kifakad: 

- De az istenedet, öcsém, tedd bolonddá az apádat, ne engem! Le
váglak a kocsirul, majd meglátod! - fenyegetőzött. 

- Ne pattogjík kee' - szólt a legény - , hanem mondja inkább azt, 
hogy „görögdinnye"! 



- Görögdinnye?! De hát az nem ugrik akkorát, mint a városháza, 
hanem szétlottyan! - méltatlankodott az öreg. 

- Hát ki állította azt, hogy a városháza ugrik? - főzte a legény a rá
tarti gazdát, aki leforrázva lépett el a nevető kocsisor mellől. 

MIÉRT N E M POTYOGOTT A DIÓ? 

Az alábbi halásztörténetet az alsó-Tisza-parti kispadon emlegették 
a bandázgató és ráérő öreg nyugdíjasok. Tőlük kaptam fülhegyre én 
is, és úgy adom tovább, ahogyan ők mesélték nekem, egy igét sem vál
toztatva rajta. 

Zentai halászok cövekeltek le a Nagykanyaron innen levő partsza
kaszon. A varsák lerakása után tanyát verni leeveztek a Pető fölé, s 
mivel már jócskán rájuk esteledett, lefekvéshez készülődtek. Ősz felé 
járt az idő, tüzet raktak hát, és csendes beszélgetésbe, no meg iszoga-
tásba fogtak. Pálinkáztak persze, mert borból sok kell, hogy berúgjon 
az ember, a pálinkával viszont hamarébb célhoz lehet érni... 

A halászok az öreg Kincses Istvánt tisztelték bandagazdának, ki
nek a kisujjában volt mindaz, amit a tiszai halfogás mesterségéből ér
demes volt tudni. Hallgattak is rá a többiek, pedig néha - jókedvében 
- be-beugrasztotta őket. 

Akkor este is, ahogyan pálinkáztak ott négyen, csendesen meg
jegyzi az öreg: 

- Halljátok, de jó lenne ezt most dióval inni! 
- Mivel? - neszeltek fel a többiek. 
- Dióval! Arra jó ám a pálinka! Én csak tudom! - tette hozzá mély 

meggyőződéssel. 
Tetszett az ötlet a halásztársaknak. Fölcsillant a szemük, mert ugye 

tanulékony az ember, hát szívesen kipróbálták volna ők is ezt az új 
módit, de - honnan a fenéből kerítsenek ilyenkor diót?! 

- Tudok én egy jó fát, itt, parthoz közel - azt mondja Kincses bácsi 
- , csakhogy arra föl köllene ám mászni. 



- Fölmászok én, Pista bátyám, sötétben is! - ágaskodott a grád a 
legfiatalabb halászban, s már indultak is a szőlőkön át a diófa irányá
ba. A tetthelyre érve föl is ment a legény a fára, s rázta, rázogatta, 
előbb csak szépen, aztán mind dühösebben, a többiek pedig még haji
gáltak is, de egy fia dió nem sok, annyi se potyogott le róla. 

Káromkodva, dió nélkül vonultak vissza a halásztanyára, de azért 
- mint mesélték - anélkül is jól bevigasztalódtak. 

Másnap már virradatkor indultak a varsák fölszedésére. Éppen ott 
eveztek el az esteli látogatás színhelye alatt, amikor a hajnali deren
gésben fölkiált a legény: 

- Pista bátyám! 
- No, mi köll? - szólt át a másik ladikból Kincses bácsi. 
- Ördög b'on keebe, most látom, hogy az nem is dió volt tegnap 

este, amit ráztam, hanem tőgyfa! 
- No, fiam, ezér' nem potyogott arrul dió! - világosította föl kaján-

kodva halászcimboráját az öreg. 

HÍRESSORI „KI M I T TUD?" 

A rossznyelvek szerint ez a Zenta környéki település azért kapta a 
Híressor elnevezést, mert a múltban itt termett a legtöbb izgága és kö
tekedő parasztlegény. Mesélik, hogy egy-egy falusi búcsún vagy vásá
ron, ha jó kedvük kerekedett, három-négy híressori bicskás tíz 
tornyosit is kivert a kocsmából. A Felsőhegyről jött legények pedig, ha 
Híressoron vitt keresztül az útjuk, úgy meghunyászkodtak, mint a ta
nyai kuvasz a városban, amelyről azt mondják, hogy lába közt a far
ka. Mert volna csak egy is hencegni... Rögtön megkopogtatták volna 
a feje tetejét. 

Azóta már persze szelídültek az erkölcsök, s alábbhagyott a híres
soriakban is a szilajság, és a régi virtusra a település nevén kívül nem 
is emlékeztet ma már szinte semmi. 

Ez a história, amit alább elmesélünk már a „ szelídebb " korból, 
közvetlenül az első világháború utáni időkből való. 



A híressori kocsmában surbankó legények kötődtek egymással. 
Virtuskodtak, híreskedtek. Különösen egyikük, egy jól megtermett 
szálas falusi dalia, akit a többi ugyancsak respektálni látszott. 

Ott darvadozott a kocsma egyik szögletében Horti Imre bácsi, a ki
szolgált és rokkant közvitéz is egy pohárka bor mellett. Amikor már 
nem győzte hallgatni a kakaskodó legény hencegését, csendes hangon 
odaszólt hozzá: 

- Öcsém! Úgy látom, hogy teveled senki se bír itt a kocsmában. 
Hát velem fogadnál-e? 

Ne izéljen mán, Imre bátyám! Há'szen kendet a kisujjammal a fal
ra kenhetném. 

- E'hiszem, fiam. De ehhez nem kell nagy erő, amibe most fogadunk. 
- Állom! 
- Te adod a tíz liter bort, amit eddig összenyertél, én meg a dupláját. 
- Hát nem szép tőlem, de azér csak állom. 
- No, akkor csak ülj le, öcsém, ide mellém, osztán neked is pont 

azt kell csinálnod, amit nekem. 
Nevetett mindenki: ugyan mit tudhat csinálni ez a nyiszlett rokkant, 

ez a kis szőrféreg, sárpenísz, amit az a marhaerős legény ne tudna. 
Imre bácsi végignézett az asztal körül állók csoportján, s némi ha

tásszünet után, a jobb kezével kivette a - bal szemét. (Tehette: üveg
ből volt!) 

Egy csapásra kitört a hahota. Még a lefőzött marhaköpő legény is 
együtt nevetett a többiekkel, s aznap este Imre bácsi volt Híressor hőse. 

RÁSZEDÉS 

Élt az egyik Zenta környéki községben két magánakvaló, folyton 
feketében járó férfi testvérpár; két agglegény. Nem vétettek azok a 
légynek sem, dolgosak is voltak, de mert nem nősültek meg, és mert 
csak úgy magukban tengtek-lengtek az árvák, meg-megszólták őket az 
emberek (mint afféle különcöket), olykor vaskos tréfákat is megen
gedve maguknak a testvérpár rovására. 



Mesélik, hogy egyszer valami jámbor paraszt bácsika búgatni haj
totta kocáját az utcán, s balszerencséje összehozta őt B.-vel, a község 
rókalelkű, kaján mókamesterével. 

- Hát kee? 
- Ehun e, megyünk a kanhoz. 
- Hova? 
Az öreg mondta volna is, hogy ide meg ide, de B. meg sem hall

gatva az atyafit, így szólt hozzá: 
- Sose igyekezzen maga oda, bátyám! Tudok én itt a közelben egy 

jobb helyet, két jó fekete kan van a háznál. Akár válogathat is bennük, 
oda menjen ke! - s elirányította a bácsit a két öreglegény házához. 

Megy az öreg a megadott címre, s zörget, erősen a mindig zárva 
tartott kiskapun. 

- Mit akar? - nyitott mogorván ajtót az egyik öreglegény. 
- Gyüttem a kocával. 
- A kocával? - néz rá a legényember a fülét erősen billegető man

galicára. - Osztán minek? 
- Hát... búgatni. 
- Ide? 
- Igen. Azt mondták, hogy itt a háznál két fekete kan is van, oszt 

gondoltam, ha az egyiket nem venné föl a disznó, hát majd főveszi a 
másikat... 

* 

A dologból - már ami a búgatást illeti - persze, nem lett semmi, de 
pör az jó nagy keletkezett. 

LÓVÉTEL 

Bakás Mihályra mint jónevű és megbízható sofőrre emlékeznek 
vissza a zentai Masinoremont és az egykori gépjavító állomás idősebb 
munkásai. 



Miként általában a mókakedvelő emberek, ő is nagyon szerette a 
bort meg a vidám társaságot. Mesélik róla, hogy ritka adottsággal ren
delkezett: képes volt egyhajtásra kiinni a borosüveget anélkül, hogy az 
ádámcsutkája akárcsak egyet is mozdult volna. 

Egy tavaszi vásár alkalmával ott darvadozott a Bütyök-féle vendég
lőben, amikor leült az asztalához egy idősebb bánáti ember. Szóba ele
gyedtek. A Tiszán túli atyafi kicsit szontyolodva mesélte, hogy vevő 
szándékkal jött át, lovat keresett a zentai vásáron, de sehogyan se talált 
megfelelőt, s így most dolgavégezetlen kell visszamennie Bánátba. 

- Ha csak e' hibádzik, tatám, tudok én lovat, eladót! Sőt van ott 
több is, válogathat bennük akár a nagylányban. 

- Maga tán cenzár*? - nézett rá idegenkedve a bánáti sógor. 
- Dehogy! Sofőr vagyok én, de mért ne segítenék, ha tehetem, nem 

igaz? 
- És hol vannak azok a lovak? - emelkedett volna föl a Tiszán tú

l i magyar a székről, de Mihály leintette: 
- Nem köll azt úgy elsietni, no! Vagy nem tudja, hogy lassan érünk 

messzire? Száraz torokkal ki látott útnak indulni? - s ott maradtak, it
tak még - a bánáti kontójára, persze - egy-két pohárral. 

Áldomás után Bakás karonfogva új ismerősét, elvezette Rekovics-
hoz, az egykori kiérdemesült vásári körhintás és ördögmalom-tulajdo
noshoz. 

- Adjon Isten! M i járatban? - jött ki elébük, s fogadta őket a gazda. 
- Lovat kommendálni jöttem volna, mert ez a bánáti jóember azt 

szeretne venni - kacsintott Bakás Rekovicsra. - Idehoztam, mert úgy 
hírlik, hogy magánál van néhány eladó. Ugyan mutasson már egy jó 
lovat neki! 

Nagy selma volt boldogult Rekovics bácsi, nyomban „vette a lapot" 
- Szívesen! - invitálta beljebb a vendégeket. - A Szürkét azt nem 

adom, az nem eladó, de rajta kívül van még három pár az istállóban, 
azok közül lehet válogatni. 

A bánáti sógor nyomban látni kívánta a „portékát", mert mint 
mondta, szeretné tudni, hogyan indít, hogy állít, hogy húz a ló. 

* Cenzár (szenzál) = ügynök, közvetítő, felhajtó. 



- Tessék! - tárta k i az istálló ajtaját Rekovics. 
Odabenn a Szürke jámboran abrakolt a jászol mellett, a másik sa

rokban pedig édesen fölszerszámozva harapták a zablát, és szaladásra 
készen álltak a szétszerelt ördögmalom játéklovacskái. 

- No, válogasson köztük! - mutatott rájuk a gazda. - Jó pénzért 
bármelyiket odaadom, de azt kikötöm előre, hogy az áldomást nem én 
fizetem! - hunyorított vissza Bakásra - , s most együtt lestek a jámbor 
bánátit, ugyan mit csinál. 

Az szegény állt, nézett egy-két másodpercig, azután lekapva a ka
lapját a földhöz csapta: 

- No, azt az ideodáját, így még nem... babrált ki velem senki, de ha 
már így esett, ögye fene! - nevetett ő is, s most már hármasban „mön-
tek át" az előbbi áldomást „mögpatkolni" a vasútállomás restijébe. 

CSODA A KISKÖZBEN 

Ráérő öregasszonyok, menyecskék fenekelték a gyöpet ebéd után 
a Horváth-ház előtt. 

Azt tartja a szólás-mondás, hogy két asszony - hetipiac; három asz-
szony - országos vásár; hát még ha heten-nyolcan diskurálnak az ab
lak alatt!... Szegény Horváth Pista, hiába dőlt le odabent egy kis dél
utáni pihenésre, sehogy se bírt elaludni a nagy tereferétől. Fogta hát, 
kiment az utcára, és csodálkozást színlelve megkérdezte: 

- M i az? Maguk itt társalognak, azt meg nem is tudják, hogy a fa
lu másik végében, lent a Kisközben mi történt?! 

- M i történt, Pista? Mondjad már! 
- Hát, hogy kisgyerek született, oszt akkora bajsza van éppen, mint 

amekkora az apjának! 
- Ugyan má'! 
- Ha mondom... Különben nézzék meg, ha nekem nem hisznek! 
Több se kellett az asszonyoknak! Fölkerekedtek azon nyomban, s 

indultak csudát látni a Kisköz irányába, Pista meg befelé, aludni, de 
előbb még odasúgta az anyjának (aki a hírre szintén indulóban volt): 



- Maga, anyám, csak maradjon... 
Este aztán, mikor újra összeverődtek a bandázók, így szidták az 

asszonyok a felültetőjüket: 
- Ejnye, te Pista, ördög bújjon a zsírodba, mért csaptál be bennünket? 
- Mért csaptam volna? Tán nem született kisgyerek? 
- Születni született, de bajusz nélkül! 
- Az apjával találkoztak? 
-Nem. 
- No, lássák! Akkó' mért szidnak engem? Há'szen annak ugyan

úgy - egy csepp bajsza sincsen! 

BIZTOS RECEPT A VAKONDTÚRÁS E L L E N 

- Annyi a vakondok meg a vakondtúrás a vasút melletti födémen, 
hogy csudaság! Sehogy se tudom őket kipusztítani! - panaszkodott 
egyszer az egyik zentai gazda Ördög Gyurkának, a felsőhegyiek mó
kamesterének. 

- És kee' csak most mondja ezt nekem? 'Szen ezen lehet segíteni! 
Csakhogy - hunyorított Gyurka bácsi - azt tudja kee' ugye, hogy a 
Krisztus koporsóját se őrizték ingyér'... Meg köll ám azér' fizetni, 
hogy a vakondok a más fődjét túrja! 

- Fizetek én, Gyurkám, persze hogy megfizetek, csak halljam az 
orvosságát! - fogadkozott a gazda. 

Piaci nap lévén, megegyeztek három adag pörköltben meg egy l i 
ter borban, amit elfogyasztani betértek a jószágpiac sarkán álló Bü
työk-féle vendéglőbe. 

Miután Gyurka bácsi jól bevastagodva a liter bort is a gallér mögé 
öntötte, ilyen bölcs tanácsot adott gazdaismerősének: 

- Jani bátyám, vakondtúrás ellen legbiztosabb orvosság az, ha mi
nél előbb túlad azon a vasút melletti parcellán. Ha ezt megteszi, akkor 
a vakondok rögtön a másét fogja túrni. 



A Z B I Z O N Y JÓ LENNE. 

Híres rendezvény volt 1923-ban Tornyoson, az országos kukori
cakiállítás. A Gazdakörben is sok szó esett az időben a kukoricákról. 
Meghányták-vetették az egyes fajtákat - különösen kiemelve a jól ter
mő száznapos kukoricák előnyeit. A beszélgetők közt ült Sz. János bá
csi is, keze között tartva a két deci fröccsöt, s magába merülve hallga
tott. Az egyik asztaltárs beleakarva őt is vonni a vitába, megkérdezte: 

- Hát te, János, mit szólsz hozzá? Mi a véleményed a száznaposról? 
Mire János bácsi csendesen megszólalt: 
- Tudnék én attul jobbat is! 
Mindenki felfigyelt, és kérdik, hogy mi lenne az. 
- Hát a... hónapos kukorica! 
- Hónapos?!? Hol lehet abbul szerezni? 
- Ha én azt tudnám... De jobbnak mindenesetre jobb vóna a száz

naposnál, mert azt egy évben többször is lehetne törni... Bizony! 

MEGÁLLAPÍTOTTA. . . 

Történt, hogy megbetegedett az egyik gazda jól tejelő tehene. 
Szakember híján - mivel akkoriban még igen ritka volt a községekben 
az állatorvos - egy bánáti javasemberhez fordultak segítségért, aki -
úgy mondták - nem csupán az emberi, hanem az állatbetegségek gyó
gyításához is értett. 

Meg is jelent a bánáti sógor a gazda udvarában, s az ott lézengő 
szomszédok segítségével kivezettette a beteg jószágot az istállóból. 
Fontoskodva körüljárta, vizsgálta, tapogatta, aztán odaszólt a gazda 
fiának: 

- No, öcsém, állj csak oda a tehén faráhó'! Én majd itt elő belené
zek a szájába, te meg oszt onnan hátúrú' próbálj megpillantani engem! 

Odaállt a legény a mondott helyre, az öreg vajákos meg bekiáltott 
a beteg jószág torkába: 

- Lácc-e engem, öcsém? 



A legény lehajolt, de hiába meresztgette szemét, egyéb volt az, 
nem az öreg képe, amit a tehén farka alatt látott: 

- Nem én! Nem látok semmit! 
- Jól van má'! - egyenesedett ki az öreg kuruzsló, és tudálékos arc

cal közölte a gazdával a diagnózist: 
- Ennek a tehénnek meg - bélcsavarodása van. 

FÜLLENTÉS(EK) 

Pícézők beszélgetnek az alsó-Tisza-parti köpködőn, megesett vagy 
vélt kapásaikról, párját ritkító halfogásaikról. Ott hallgatja őket egy 
öreg nyugdíjas is, aki fejét csóválva szól oda a meséjét éppen befeje
ző hétpróbás pecásnak: 

- Nono! Ne haragudj, de ezt azért mégse hiszem el neked! 
- Nem baj! Majd elmondok helyette egy másikat. 

HASZNÁLT A F O H Á S Z K O D Á S . . . 

Egy régi-régi nyáron történt. 
Hordás idején az egyik alvégi kisparaszt megrakott kocsija a lo

vakkal együtt „lepihent" az alsóvárosi temető mellett húzódó dágvá-
nyos kocsiúton. 

Előbb csak szép szóval, csendes nógatással biztatta lovait a gazda, 
de látva, hogy semmire sem megy vele, a vastagabbjára fogta. Szent
ségeit, feszítette az Istent, de nem volt annak semmi foganatja, mert a 
kocsi kerékagyig süppedt a híg latyakban. Végső elkeseredésében a 
paraszt már az út mellett pihenő halottakhoz fohászkodott, hogy segí
tenének ők legalább, ha már más nem akad.... 

- Hányan menjünk?! - szólt ki jól hangosan a sírok közül az ott le
geltető (és az eső elől elhúzódó) Czakó família egyik tagja. 

Több se kellett a parasztnak! 



Megijedt kegyetlenül, s rémületében akkorát talált ütni is meg kur
jantani is, hogy a szegény párák egyből kirántották a megrekedt sze
keret a latyakból. 

így lett mégiscsak foganatja a holtakhoz való könyörgésnek. 

Z Á L O G B A N A VIRÁG 

Még a világháború előtt történt, hogy aszályos esztendő köszöntött 
a földművesekre. Miként az idén, ugyanúgy akkor sem esett egész té
len semmi hó, a tavasz és a nyár is száraz lévén, rettenetes nagy szá
razság és drágaság uralkodott. 

Ekkor történt, hogy a tornyosi Feckmann izraelita kereskedő és 
kocsmároshoz beállított egy kisgazda ismerőse és 200 koronát kért tő
le kölcsön. 

- Biztos píz ez, Feckmann úr - erősítgette a gazda - , mert oda 
adom érte zálogba a legjobban tejelő tehenemet. (Az az egy volt ne
ki!) Ha három hónap múlva nem fizetek, a magáé a Virág. 

No, k i is kerekedett erre a Feckmanné szeme, s előbb csak pusmo
gott, aztán meg bökdösni kezdte az urát. Ugyancsak handrikált vala
mit neki németül. Biztosan azt hajtogatta, hogy „add oda, te marha, 
koldus ez, sose tudja ez megadni a kölcsönt, s aztán kétszázért miénk 
a tehén!". 

Hajlott is a szóra a kocsmáros, de mielőtt még kinyálazta volna a 
bugyellárisból az összeget, még írást is csinált az egészről, és csak 
azután olvasta le gazda-ismerősének a 200 koronát. 

- Csak majd a tejért azért e'gyüvünk ám minden reggé', mer' a 
gyereknép nagyon étkes nálunk! - köszönt el a gazda. 

Otthon az ember sebtében elmondta az asszonynak a cserét, s már 
vezette is a Virágot. 

- Megvagy te, hé, bolondulva? Hát mire köllött nekünk az a két
száz korona? - évelődött az asszony. 

- Mire-e? Hát arra, hogy betegyük az almáriumfiókba. Három hó
nap múlva meg majd visszaadjuk. 



- Oszt te azért adod oda a tehenet, hogy a pénz itt heverjen az al
márium térítője alatt? 

- Azér' hát! Mer a Feckmann majd eteti közben a Virágot ebbe a 
takarmánykúdús világba, de nekem nem köll etetnem az ő kétszáz ko
ronáját. 

UGRATÁSOK 

Bodor Péter egykori kovácsműhelyében Felsőhegyen sűrűn-sűrűn 
összejártak a ráérő emberek. Beszélgettek, meghányták-vetették pipa
szó mellett a világ folyását. 

Bejárt oda egy tanyai földműves is, Varga Jóska bácsi, az öreg 
mester egykori legény- és katonacimborája, akivel folyton ugratták 
egymást. 

Beállít egyszer az öreg Varga a kovácsműhelybe, ahol akkor is töb
ben támasztották a falat, és érdeklődik, hogy mi újság. 

- Hallod, komám, nem a te kutyád járt itt nálam a múlt héten? 
Olyan gubancos, szőrös tanyai kutya. Bejött ide, biztosan téged kere
sett, szaglászott össze-vissza, én meg oszt a farka alá nyomtam a tü
zes vasat, úgyhogy rögtön vargát rántott a feneke - szólt a mester. 

Varga bácsi hallatlanná tette a kérdést, legyintett, és beszélgetett az 
emberekkel tovább. 

Idő teltén egy hetipiacos napon, amikor megint akadt néhány lé
zengő beszélgető a műhelyben, benyitott az ajtón Varga bácsi. 

- No, testvér, mi újság? Hogy vagytok ott kint a tanyán? - érdek
lődik az öreg Bodor. 

- Köszönjük, megvagyunk, hál Istennek! Képzeld, kölyket vetett a 
pulink, s hozzá kilencet! Ha hiszed, ha nem, mind csupa bodor lett. 

- Igen? - nyelt egyet a kovács, aki rögtön elértette a dolgot, s most 
- ő hallgatott... 



A Katalin-napi búcsún összetalálkozik a szentmiklósi kocsmában 
két bánáti jóismerős: az egyiket Hegyinek, a másikat Ciroknak hívják. 
Nagy hűhóval köszönti egyik a másikat - nem egy faluból valók, ré
gen látták egymást - , s máris indul köztük az ugratás. 

- Ej, ej, testvér - már meg ne áprehendálj érte! - de semmi egy ne
ved van, hallod! 

- Mér volna az, testvér? 
- Hát mer' ugyi, minden szart cirokkal söpörnek össze! 
- Igaz, testvér, de ne felejtsd el, hogy csak a hegyivel! 

M E G L E P Ő D Ö T T 

Az egyik újfalusi öreg galambtenyésztőről forog közszájon Zentán 
ez a história. 

Egyszer, hogy ne menjen „gyalog", tragaccsal indult befelé a város
ba, hogy eleséget vegyen a galambjainak a Reinholz-féle darálóban. 

Visszafelé jövet beült megpihenni a Bütyök kocsmájába, ahol 
nyomban akadt ivócimbora is elég. Ahogy ott féldecizgetve cserélget
ték a szót, no meg a fítyókokat is, jól rájuk esteledett, és a bácsi ugyan
csak kótyagos fejjel kászálódott a hazaindulásra. Két pajkos ivótársa 
azonban mielőtt még az öreg kilépett volna az ajtón, az esti félhomály
ban megfordította a tragacs orrát újra a város irányába. Átbotolva a 
küszöbön, a bácsi szét sem nézve az utcán, beállt a tragacs két rúdja 
közé, s indult arra, amerre a kerék gurult... 

Végigslattyogott a Dobogós utcán, s csak a sarok végén jött rá, 
hogy valami nem stimmel. Meglátta ugyanis a téren magasodni a Jé
zus Szíve-templomot, s kissé meghökkenve, így adta föl magának a 
kérdést: 

- Azannya! Ezt meg ugyan mikor építhették az Újfaluba, hogy én 
nem tudok rúla?! 





RÉGI HISTÓRIÁK 





PÓSA JÁNOS 

Tudom, hogy anekdota-gyűjteményben rendhagyó eset a nekrológ, 
a halottat dicsérő megemlékezés. Szokatlan már azért is, mert az el
hunyt, akinek emlékét itt méltatni szeretném, nem volt általánosan is
mert személyiség, hanem csupán egyszerű életű, csendes kisember. 
Hogy halála kapcsán mégis megemlékezem róla e helyen, azért törté
nik, mert Pósa János nélkül magam aligha lettem volna anekdota
gyűjtő, és nélküle talán ez a rovat sem született volna meg a Tisza
vidék hasábjain. 

A hajdani népi mesélők típusához tartozott, ahhoz a fajtához, aki 
mikor szót ejtett, nem csupán közölt, hanem költött is. „Kádenciás" 
embernek mondották régen az ilyet, aki soha ki nem fogyott a jóízű 
történetekből, aki minden élethelyzetre talált egy-egy jellemző példá
zatot, élcet és aki beszédébe mindig csendes és éltető humort tudott 
vegyíteni. 

Idestova 30 éve lesz már, hogy megismertem. Gyakori beszélgeté
seink közben főleg a múlt jött elő, az ántivilág, amelynek felidézésé
ben szinte kifogyhatatlan volt. Az ő szóbeli közlései alapján sikerült 
számos régi történetet, elmés tréfát, jóízű csattanót lejegyeznem avas 
szokásokról, egykor élt öregekről, akiknek sírja már réges-rég besüp
pedt, fejfája megdőlt a kanizsai vagy az adorjáni temetőben. Hallgat
va a közös családi étkezéseknél elregélt derűs történeteit (amelyek ép
pen úgy hozzátartoztak az ünnepi ebédhez, mint a felszolgált gyü
mölcs vagy édesség), vetődött fel bennem a gondolat, hogy kár lenne 
veszendőbe hagyni a népi humornak e jellemző példáit. S ha már rám 
testálta ezeket a tréfás és jóízű történeteket, le kellene jegyezni őket -
gondoltam - , és közreadni mások mulatságára is. így lettem - jórészt 



az ő mesélő kedve, kiapadhatatlan kedélye révén - a régi élet emlékei 
után kutató néprajzi gyűjtővé. 

Negyvennél is több az általam lejegyzett Pósa-féle népi anekdoták 
száma, amelyek kivétel nélkül a letűnt világ életét, egykori cselédeit, 
nagygazdáit, parasztjait idézik, és hozzák emberközelségbe. 

Ha le is aratta őt e nyáron az enyészet napszámosa, derűs lelkű, hu
morral áldott, fogyhatatlan életkedvű alakját sokáig emlegetik még a 
maradékai, s mindazok, akik életében megbecsülték. 

Maga is számos érdekes esetnek volt hőse vagy szenvedő alanya, s 
e históriák közül említek most egyet, azt, amelyet több alkalommal 
mesélt el nevetve a családi körben. 

EBZÁRLATRÓL VALÓ PÉLDÁZAT 

A felszabadulás utáni időben rendeletet hoztak Kanizsán, hogy be 
kell jelenteni az elszaporodó villanymotorokat. 

Pósa bácsi öreg motoros volt, 30 éve darálgatott már, ismerték 
mindannyian a községben. Nem jelentette be a magáét. 

Egyszer aztán szigorú felszólítást kapott, hogy sürgősen fizetnie kell 
10 000 dinár büntetést, mert ha nem fizet, még jobban megbírságolják. 

Fogta magát, bement a fizetőhivatalba. 
- M i ez? - mutatja az írást. 
- Ez, kérem, büntetés! - világosította fel a tisztviselőnő. - Nem tett 

eleget a felszólításnak, nem jelentette be a darálóját. 
- Mért jelentettem volna? Az enyém már 30 éve nyilván van tart

va, mért kellene azt most újra jegyzőkönyvbe venni? Ez a felszólítás 
szerintem csak az új darálósokra vonatkozik. 

- No, elég! Ne magyarázza nekem a rendeletet, hanem fizessen! 
- Nem fizetek! Megyek a népbizottság titkárához, ő legalább jog

végzett ember. 
Pósa bácsi a titkárnak is előadta panaszát, aki azonban csak a vál

lát vonogatta, majd ápertén kimondta: 
- Bizony, Jani bácsi, itt nincs más hátra, fizetni kell! 



Békés természetű volt az öreg, de erre már rajta is meggyulladt a 
takácsmunka. így adta fel a szót a népbizottság fejének: 

- Hát ide figyeljen, titkár úr! Ha magának van egy harapós kutyá
ja láncon, és ha a községben kihirdetik az ebzárlatot, akkor maga mit 
csinál? Láncra köti még egyszer a kutyáját? 

- Mit akar ezzel mondani? 
- Csak azt, hogy az én kutyám már egyszer meg volt kötve a felszó

lítás előtt, mér kössem meg akkor másodszor is? - érvelt Pósa bácsi. 
- ... Igaza van - adta be derekát erre az argumentációra a titkár, és 

kettétépte a fizetési felszólítást. 

MIÉRT LÁTOGATJÁK A K Ó R H Á Z I BETEGET? 

Rokkant egészségű, idős magyart utalt be az orvos Kanizsáról a 
zentai kórház tüdőgondozójába. 

Lábadozó lévén a beteg fönt járt-kelt, és fogadta Zentán élő peda
gógus-leányának látogatását, aki mindennap kisétált hozzá egy kicsit 
elbeszélgetni - nyár volt éppen - a tüdőgondozó udvarában. 

Mangurás bácsi, a kórház előtti parkolóhely őre már kedves isme
rősként üdvözölte az apjához ragaszkodó fiatalasszonyt, s meg nem 
állhatta egyszer, hogy bizalmaskodva ne mondja: 

- Hallja, nagysága, éppen tegnap beszéltem magáról a feleségemnek! 
Mondtam is neki, hogy maguk vagy nagyon szeretik ezt az öregembert, 
vagy gazdag hagyatékot remélnek utána, hogy ilyen sűrűn látogatják. 

JÓSKA BÁCSI 

Káplár Jóska bácsi, a Gimnázium népszerű altisztje a hónap else
jén vonult jól megérdemelt nyugalomba. 

Eseménydús életének nem egy epizódja érdemes arra, hogy helyet 
kapjon rovatunk anekdotái között is, hiszen Jóska bácsi viselt dolgait 
gyakran el-elemlegetik diák- és tanártársaságban egyaránt. 



Fiatalabb éveiben igen rákapott a boritalra, és bizony sűrűn-sűrün 
találtatott „borközi állapotban". 

- Mennyit ivott meg, Jóska bácsi? - faggatom. 
- K i tudhatja azt, tanár úr. Az biztos, hogy a Káplár-família ennyi-

hányszor megfürödhetne abban a bormennyiségben, amennyit én le
engedtem a torkomon. 

- Ha megengedi, nyugdíjba vonulása alkalmából egy-két anekdota 
irányában is megvallatnám. Biztosan ilyen história is akad az élmé
nyei között. 

Nevet. 

* 

- Egyszer a Vujovic igazgató úr küldött volna sürgősen valami le
véllel k i , messzire, és megparancsolta, hogy fogjam a kerékpárt meg 
az írást, és vigyem. Én meg oszt - akkor is gáz alatt voltam egy kicsit 
- hátamra vettem a biciglit, és úgy állítottam be az irodába a levélért. 

- Mit akar azzal a kerékpárral? - nézett rám elképedve az igazgató. 
- Hát nem maga mondta, hogy vigyem? Én hajtani nem tudom, 

kénytelen vagyok a hátamra venni. 
így osztán mással küldték el a levelet. 
- És hogy is volt az a história a Hajduska-féle vendéglővel? -

adom alá a lovat. 
- A hatvanas évek elején bontották le a híres vendéglőt. Mi vállaltuk 

el a bontást néhányan, és ahogy ott dolgozok, odajön egy ismerősöm. 
- Hát, te, Jóska idesüllyedtél? Falbontó lett belüled? Falásó? - azt 

mondja. 
Én meg oszt rávágtam: 
- Hallod, én annyi pénzt idehordtam életemben ebbe a kocsmába, 

annyi téglát beleépítettem, hogy most nyugodtan vihetek is belüle. 



Egy volt gimnáziumi tanuló így emlékezik meg Jóska bácsi segíte-
niakarásáról: 

„Egyszer nem írtam meg a házi feladatot magyar nyelvből. Az óra 
előtt kínomban még az öreget is megkértem, hogy segítsen már raj
tam, és mondjon, -ász, -ész képzőkkel képzett szavakat. 

- Milyenek azok? - kérdezte ő nagy segíteni akarással. 
- Hát például: juhász, vadász, halász. 
Az öreg gondolkodott kicsit, aztán így szólt: 
- No, írd csak: tökász, makkász, kanász, kóbász! 

Az alábbi jellemző históriát maga Dobos János, volt középiskolai 
tanár és igazgató (ma a Történelmi Levéltár vezetője) mesélte el azon 
az ünnepi ülésen, amelyen a Gimnázium egykori igazgatói köszöntöt
tékjubiláló iskolájukat. 

JÓSLAT 

A történet keletkezésének idején Dobos János a tanári hivatás 
szépségétől megittasult, lobogó - és kezdő! - pedagógus volt még. 

Egy napon, amikor éppen feketéjét fogyasztotta a Mignon Cuk
rászda előtt, odaállított hozzá az akkori járási tanügyi titkár, és közöl
te vele az örömhírt: Dobost nevezték ki a Gimnázium megüresedett 
igazgatói székébe. 

A fiatal, szakvizsga nélküli tanár, aki még föl sem tudta mérni, mek
kora felelősséggel s mennyi súlyos gonddal is jár ez a megtiszteltetés, 
büszke örömmel nyugtázta hivatali főnökeinek előlegezett bizalmát. 

Vakáció, azaz nyári szünidő volt éppen, de úgy gondolta, ha már 
ott van a Mignonban (s onnan már csak egy verébugrás a Gimnázium 
épülete), benéz hát a „maga" iskolájába is. 

Dagadó mellel lépegetett föl a lépcsőkön, s éppen szembe találta 
magát az ott bakterkodó iskolai altiszttel: Káplár Józseffel, a minden
kori gimnazisták népszerű Jóska bácsijával. Az öreg iskolai bútorda
rab - számtalan diák- és tanárnemzedék kiszolgálója, minden tanügyi 
és egyéb hivatali pletyka ismerője - is azzal a hírrel fogadta: 



- János, hallom, te leszöl az új igazgató. (Tegezhette, hiszen fiatal 
diákkora óta ismerte leendő főnökét az öreg.) 

Dobos szerénységet és közömbösséget erőltetve magára, de hang
jában mégis repesve így szólt: 

- Igen, én is hallottam, Jóska bátyám! 
Mire az öreg altiszt a maga fanyar humorával megkérdezte: 
- Tudod-e, te János, hány új igazgatót szaggattam el én már itt eb

ben az épületben? 
- Nem tudom, Jóska bátyám! 
- Éppen tizenhatot! De - nem te leszel az utolsó! - szállította le 

felhőkben járó fiatal főnökét a sokat tapasztalt öreg hivatalsegéd. 

- S neki lett igaza - fejezte be mosolyogva vezetői pályafutásának 
derűs történetét Dobos János - , mert alig egy iskolai év után már más 
ült helyemen az igazgatói székben. 

BEMUTATKOZTAK 

Major Orbán bácsi ma köztiszteletben álló nyugdíjas, valamikor a 
harmincas évek derekán pedig a zentai SZAK futballcsapatának volt 
kiváló játékosa. Hátvédet - vagy ahogyan akkor nevezték még: bek-
ket játszott, és - mint mesélik felőle - sok szélsőjátékos életét megke
serítette. Nem volt durva labdarúgó, de ha kellett, tudott roppant ke
ményen is futballozni. Szóval állta a sarat a legbelemenősebb csatá
rokkal szemben is. 

Fogahullott, öreg futballisták emlegetik azt az esetet, amikor egy 
ízben a jó nevű SZAK csapata a zombori helyőrség labdarúgóival 
mérkőzött a népkerti futballpályán. 

A zomboriak csapatában néhány rangosabb tiszti beosztású futbal
lista is játszott, nemegyszer durván, belemenősen. A legerőszakosabb 
közöttük éppen Orbán bácsi szélsője volt, aki már az első percekben 
kétszer is bent felejtette a csülköt összerúgás közben. 

Hogy őt se nézze éppen szalon-futballistának az ellenfél, Major bá
csi elhatározta: bemutatkozik a szélsőnek, és hogy törleszt is valamit 



az adósságból. A legközelebbi magas labdánál - elrugaszkodva az 
anyaföldtől - Orbán bácsi térddel és könyékkel jól belegyalogolt az 
emberébe, majd miután talajt értek, még egy kicsit a gyepszőnyegbe 
is beledolgozta. 

Fölugrott erre a zombori játékos, s mint a fúria rohant Major Or
bán felé: 

- Majku t i . . . znaj, da sam ja kapetan! (Az anyád... tudd meg, hogy 
én százados vagyok!) 

Mire Orbán bácsi kihúzta magát, s aztán büszke önérzettel imigyen 
adta vissza a tromfot: 

- A ja sam - Major! (Én meg őrnagy vagyok!) - s attól kezdve 
nagy ívben kikerülték egymást mind a ketten, respektálva a másik sar-
zsiját. 

BIZTOS RECEPT 

Huszonévvel ezelőtt még kiterjedt kenderföldek vették körül a zen-
tai kendergyár épületét, és nem modern géppel, hanem kaszával vág
ták, takarították be a „gatyafüvet" a gyár munkásai. Nehéz és verejté
kes munka volt a kendervágás, nyűtte a kaszát, no meg az embert is. 

Mesélik, hogy egy alkalommal, amikor a kaszások a fárasztó reg
geli munka után letelepedtek frustokolni a járda mellé, kijött az iroda
házból az igazgató. Zsebre dugott kézzel sétált végig a falatozó mun
kások között, és megállt Dévity István előtt, aki a maga 120 kilójával 
már akkor is a kendergyár „legtekintélyesebb" dolgozói közé tarto
zott. Dévity kezében kilós vekni meg ehhez illő nagy darab kihízott 
szalonna - azt csemegézte. 

- Ember - képedt el az igazgató - , maga így bírja enni a szalon
nát?! És ennyit?! - hüledezett. - Az én epémmel... tán belehalnék, ha 
egy ültömben ekkora darabot kellene elfogyasztanom... 

Nem csupán jó munkás, hanem tekintélytisztelő alkalmazott is lé
vén, Dévity előbb lenyelte a falatot, megtörölte a száját, s aztán föl
nézve a főnökére, a maga szókimondó modorában megjegyezte: 



- Tudok én az epéjire orvosságot, igazgató néptárs... 
- Nocsak! - kedélyeskedett a direktor. - Halljam hát! 
- Itt van e, vegye csak kézbe ezt a mezőgazdasági penkalát - intett 

fejével a mellette heverő kaszájára - és írjon alá ezzel naponta úgy har
minc-negyven rendet ott a kenderfődben. Meglátja, hogy a maga epéje 
is milyen könnyen megbírja emészteni majd akkor a szalonnát... 

A KISBÍRÓ M E G A K O C S M Á R O S PAPUCSA 

Mojo Bakalic, a martonosiak egykor népszerű kocsmárosa Kani
zsánjárt a nyári vásáron, ahol is - egyebek között - egy pár papucsot 
vásárolt magának. 

Mivel ivócimborákra is akadt a lacikonyhán, kissé bevigasztalód
va indult visszafelé a töltésen Martonosra. A papucsot meg a többi vá-
sárfiát a hóna alatt vitte. Csak miután hazabotorkált, vette észre, hogy 
az újonnan vett lábbeli fél párja elveszett. Bántotta a dolog szörnyen, 
mert mit lehet kezdeni fél pár papuccsal? 

Korom Dezső, az akkori derűs lelkű és közkedvelt kisbíró mindig 
ott csellengett a kocsmában, ezért hát őt kérte meg Bakalic: dobolná 
ki, hogy a becsületes megtaláló a visszahozott papucsért jutalmat kap. 

- Hát nekem mit adsz a dobolásért? - kérdezte tőle Korom. 
- Neked? Nesze, itt egy fityók pálinka! 
A kisbíró beöntötte a féldecit, s mivel igen-igen jólesett, még egyet 

kért. De a kocsmáros leintette. 
- Elég egy. Nem kapsz többet. így is nagyon meg vagy fizetve. 
Megharagudott a kisbíró, és kifordult a kocsmából. Fogta a dobot, 

kiállt az első utcasarokra, verni kezdte, s amikor már jól összesűrűsö
dött a hallgatóság, kikiáltotta: 

- Közhírré tétetik a lakosságnak: Bakalic Mojo gyüvet a kanizsai 
vásárrul elveszítette fél pár vadonatúj bőrpapucsát! Aki megtalálja, az 
- j ó l gyugjael! 



BÁLINT, MEGSZEGHETEM-E A DINNYÉT? 

Olyankor emlegetik ezt a szólás-mondást Kanizsán, amikor a duz
zogó gyermeket (vagy a házastársat) szóra akarják bírni, békíteni. 

A fenti szólás eredete a következő: 
Öreg Bagi Bálintra - nyugodjék! - még emlékezhetnek az idősebb

jei Kanizsán. Sokbajú szegény ember volt a század elején, aki - amíg 
bírta - kubikolt a gát- és útépítéseknél, fogahullott vén korában pedig 
csőszködést vállalt lent a Lehegőben. 

A kubikosmunkára magával vitte egyik fiát is, Gyurát, aki - mint 
mesélik - afféle szüleszomorító legényke volt: a dologból mindig a 
könnyűt, a kolbászból meg a vastagát szerette volna. 

Csikónak, azaz talicskahúzó gyereknek használta az öreg a fiát, 
hogy könnyebben boldogulhasson a meredek gátoldal pallóján. 

Nehéz munka volt a hámba fogott gyereknek a vontatás, és ezért -
hacsak tehette - lazított az istrángon, maga ellen bőszítve ilyenkor az 
apját. Nyár volt éppen, tűzött a nap, s Gyurka gyerek megszomjazott. 
Az árnyékban, ahol a motyójukat tartották, görögdinnye hűlt, s azt 
szerette volna a legényke megkóstolni. Megszólalt hát: 

- Édesapám... 
Bagi bácsi, aki csak az imént műveltette össze a fiát apjával, any

jával, indulatosan közbevágott: 
- Hallgass, az anyád ide-odáját! Ne is mondd nekem többet azt, 

hogy édesapám! Megértetted? 
Kushadt Gyurka egy darabig, de a harmadik-negyedik forduló után 

csak nem állhatta tovább, s most már így adta fel apjának a szót: 
- Bálint, megszeghetem-e a dinnyét? 

CSENDÉLET A H Á Z A S S Á G B A N 

A közmondás szerint kés, kanál nincsen csördülés nélkül, azaz 
nem akad olyan házasság, amelyben ne fordulna elő hébe-hóban egy 
kis szóváltás, kötődés a férj-feleség között. 



Megesett ilyesmi az egyik zentai kereskedő házában is, persze csak 
módjával, de ha összezördültek a házastársak, amelyik kenyéren meg
haragudtak, ugyanazon meg is békültek egymással. 

Történt azonban, hogy egy ízben a férj a boritaltól-e, mitől-e, fö
löttébb elgyengülve talált hazabotorkálni, s ezen a feleség - kiben 
amúgy is talpon állt az ördög - úgy felpaprikázódott, hogy napokig 
tartotta urával a „csendes misét". 

Nem akartak szólni egymáshoz. 
Végül is a férj unta meg előbb a hallgatást, de mivel méltóságán 

alulinak tartotta a kezdeményező lépést, az asszonyt szerette volna rá
venni, hogy az szólaljon meg kettőjük közül hamarabb. Praktikához 
folyamodott tehát. Ebéd után lepihent kissé, de egy papírlapra ráírta a 
következő meghagyást: „Rózsi, délután három órakor légy szíves 
kelts fel!" 

Mivel Rózsa asszonynak sem volt éppen galambepéje, így hát ő 
sem akarta alább adni az uránál, s dehogy törte volna meg a haragot. 
Hogy azonban a szíves megkérés teljesítésében mégse legyen hiá
nyosság, a megjelölt időpontban csak odaírta ő is az árkus aljára: „Jós
ka, három óra van. Kelj föl!" 

JÓT TESZ N E K I . . . 

Van a mi népünknek egy régi jó szokása. Az tudniillik, hogy ha 
idegen szót kell használnia, olyat, amelynek szerinte nincsen magyar 
értelme, vagy amelynek a kiejtésébe belébicsaklik a nyelve, azt egy
szerűen magyaros köntösbe öltözteti. Azaz: annak magyar hangzású 
alakot ád. így lett az idegen hangsorú peronoszporából a magyar fe
nerosszpor, a filoxerából a szilokféreg, Kolumbus Kristófból Kolom
pos Kristóf; Achillesz görög vitézből Ag Illés, a szláv nevoljából a 
magyar nyavalya, s ez a magyarázata annak is, hogy amikor a búcsú
ban, a vásárban megkérdezik az alvét (török mézet) csemegéző zentai 
kisgyereket: 

- Hát te, öcsém, mit nyalogatsz? - magától értetődően azt feleli: 



- Alvég cukrot! - mert ennek - ugyebár - csakis így van értelme. 
Tudományos szóval népetimológiának nevezik ezt a magyarító el

járást, s most ezzel kapcsolatban mondunk el egy ártatlanul pajzán 
históriát. 

* 

Az ötvenes években még nem faltak ennyi orvosságot az emberek, 
miként azt manapság cselekszik, s a gyógyszerkülönlegességek közöt
ti válogatás is jóval szerényebb méretű volt, mint mostanában. Jellem
ző: alacsony vérnyomásban szenvedő betegek számára akkortájt leg
inkább csak a Vasoton (olvasd: vazoton) nevű kanalas patikaszert ja
vallottak a doktorok. 

Történt, egyszer, hogy egy ilyen Vasoton medicinát fogyasztó öreg
asszony nyitott be dr. Deutsch (Dajcs) Mihály Szép utcai rendelőjébe. 

Arra a kérdésre, hogy mi a panasza, mije fáj, a csikó fogait már ré
gen elhullató öregasszony bőbeszédűen adta elő panaszát. 

- Vaskótont! 
- Vaskotont? - nézett betegére szemüvege felett az orvos. 
- Azt - azt! 
Jó orvos volt dr. Deutsch, mert nemcsak a nép nyelvén értett, ha

nem füle és érzéke volt a népi észjáráshoz is, ezért hát nyomban meg
értette, mire céloz a páciens. S mivel a humorérzéknek sem volt éppen 
híján, némi évődéssel a hangjában csak megkérdezte: 

- S magának, nénikém, ugyan mire jó a vaskoton? 
Egyből jött rá az ártatlan felelet: 
- Tuggya, doktor úr, nekem az nagyon jót tesz, attul úgy pözsög a 

vérem. 

A N A G Y KÉRDÉS 

Többen várakoztak a zentai Royal Kávéház előtt a horgosi buszra. 
Köztük két utas is, kiknek arca virulásán látszott, hogy nem csupán et
tek, de ittak is odabent. Igen hangosan társalogtak, évődtek egymás-



sal. Beszédjükről ítélve az egyik kanizsai, a másik pedig martonosi le
hetett. A kanizsai dagadó önérzettel bökött melle irányába és bizony
gatott valamit, de a martonosi útitárs fitymálva legyintett. 

- Ti beszéltek? Ti veritek a díszlépést? Akárhányszor okos ember 
kell Kanizsának, mindig ránk szorultok, martonosiakra. Ott van: a 
községi elnök, az martonosi, a szövetkezet elnöke, szintén, a házkeze-
lőség vezetője, az adóreferens, a kihágási bíró, a söprűüzem igazgató
ja. .. Mit soroljak még? Hajói meggondolom, tán még a pedagógusok 
között is akad martonosi. 

- No, nem mondom - adta lejjebb egy fél hanggal a kanizsai - , 
ezek, akiket itt fölsoroltál, ezek csakugyan mind martonosiak, és 
hát... okos emberek. Csak most már az a kérdés - adta vissza a trom
fot - , hogy ezek után maradt-e még egyáltalán okos ember Marto
noson? 

* 

Ez is régen történt. 
Az öreg Léderer uraság összeveszett a pallérjával, egy bánáti kőmű

ves mesterrel, aki valami gerendaügyből kifolyólag be akarta csapni. 
- Menjen, ne is lássam többet itt a birtok területén! Takarodjon! 

Minden bánáti gazember! - föstölgött az öreg méltóságos. 
- Hát azt azért ne mondja, méltóságos úr - ágaskodott a bánáti 

atyafiban az önérzet. - Tudok én mondani akár száz becsületeset is, ha 
köll - így a pallér. 

- N o , halljuk! Mondjon csak egyet legalább! - dohogott az uraság. 
Gondolkodik, töri az eszét a kőműves, s aztán egy hanggal lejjebb 

adva megkérdezi: 
- Méltóságos uram! Muszáj annak éppen bánátinak lenni? 



FELEDÉKENY H A R A N G O Z Ó 

Mielőtt a felsőhegyi templom megépült volna, fennállott a Szent 
Orbánról elnevezett kápolna, és annak rendje-módja szerint harangoz
tak is háromszor napjában. Meg is voltak a harangozó munkájával elé
gedve, különösen az asszonyok, akik egyszer meg is kérdezték, hogy 
hogyan tudja olyan pontosan húzni, hogy mire vége van az Urangya-
lának, véget ér a harangszó is. 

- Hát egyszerű az gyerekeim - így a harangozó. - Megolvasom, 
hányszor húztam meg a kötelet, és amikor elérek százig, hát akkor 
megállok. 

- Ó, mink meg azt hittük, hogy maga is mondja közben az Uran-
gyalát, imádkozik... 

- Látjátok, harminc éve, hogy harangozok, de ez még sose jutott 
eszembe - fejezte be a beszélgetést az öreg harangozó. 

E L Ő R E V A N , M I N T KIS M I S A A Z ÚRANGYALAVAL 

Az asszonyok kint ülve esténként a ház előtt, a kispadon, észrevet
ték, hogy Kis Misa bácsi sose mondja az Úrangyalát. Meg is kérdez
ték, mire ő így magyarázta meg: 

- Mondom én, gyerekeim, mondom én, csak tudjátok, mikor rá
érek, elmondok egy csomót, aztán most előre vagyok. 

V I L L A N Y - LITERRE 

Amikor Ferenc József látogatni készült Zentát - a múlt század vé
ge felé - , a város e nagy megtiszteltetés hírére bevezettette a villany
világítást. Természetesen a középületek - hivatalok, kereskedések -
no meg a tehetős városi polgárok voltak az elsők, akik élvezni kezd
ték Edison találmányának áldásait. 



Ez idő tájt történt, hogy egy tanyai asszonyság kifelé haladtában 
betért az egyik kereskedésbe, éppen akkor, amikor a boltos - estefelé 
volt már - felgyújtotta a villanyt. 

- Ez oszt igen! - bámult el a tanyai asszony a nagy fényesség lát
tán. - Emmán nem is csakugyan, hanem ugyancsak! Ebből én is v i 
szek két litert, 'szen sokkal szebben ég, mint a petról, osztán szaga 
sincsen. Csakhogy nem hoztam üveget magammá. Ha anna egyet a 
botos úr... 

A kereskedő előzékenyen magyarázni kezdte, hogy a villany az 
olyan valami, amit nem lehet üvegbe tölteni, meg hogy azt drót által 
vezetik be a lakásokba, a villanytelepről. 

Az asszony tamáskodva hallgatta egy darabig a felvilágosítást 
(amit nem is hitt, meg nem is értett), majd indulatosan megkapta sza
tyorjának a fülét, s indult kifelé. Az ajtóból még visszaszólt: 

- No, ide se gyüvök többet! Látom ám én, amit látok, hogy maga 
csak a városi uraknak kedvez! 

BETEGFELVÉTEL 

Az ötvenes évek elején - az akkor még elavult, korszerűtlen zentai 
kórházban igen nyomorúságos állapotok uralkodtak. A zsúfoltság, a 
túlterheltség napról napra növekedett, s boldogult dr. Vígh Ágoston 
főorvosnak sokszor 15 beteg közül kellett kiválasztania az egy legrá-
szorultabbat, aki ágyhoz juthatott a kórházban, ha másutt nem, hát a 
folyosón. 

Egy betegfelvétel alkalmával, amikor a beutalójukat lobogtatva 
körülfogták a páciensek, dr. Víghnek föltűnt egy elesett, igazi ágról
szakadt idős beteg, aki nem tolongott a többi között, hanem magába 
roskadva csendben gubbasztott a folyosó szögletében. 

A vizit végén az emberséges orvos ezt a beteget is megtisztelte f i 
gyelmével, s részvéttel a hangjában megkérdezte tőle: 

- Maga is fölvételre vár, bácsikám? 
- Arra várnék, doktor úr... 



Látva az öreg elhagyatottságát, gondozatlan külsejét, megesett a 
szíve rajta, ezért hát a főorvos tovább faggatózott: 

- S mondja, tatám, ki gondoskodik magáról? K i az, aki mos, aki 
vasal magára? 

- Tudja, doktor úr - szólalt meg kissé rekedt, borízű hangon az 
öreg vagabund - engem az eső mos, a nap szárít, a milícia meg 
vasal... 

* 

Az anekdotagyűjtő elnézést kér az olvasótól, ha témája nem min
den esetben tűnik szalonképesnek, és ha olykor az anekdota tárgyköre 
- visszatetsző. Ugyanis, anekdotarovatunk célja nem csupán a szóra
koztatás és a humorizálás, hanem elsősorban a tűnőfélben levő múlt 
egy-egy jellemző darabjának bemutatása, a régen elköltözőitek gon
dolkodásmódjának, esze- és szavajárásának ábrázolása. Egy kicsit te
hát kultúrtörténet is a Mosolygó Tisza mente, amely nem tudományos 
igénnyel, hanem inkább derűs és jellemző történetkékkel kívánja a 
múltat — vagy néha a jelent - bemutatni. 

Mint például ez az anekdotánk is... 

MESSZIRE KERÜLTEK. . . 

Boldogult Csikós János bácsi szájavallása szerint a múlt század vé
gén, sőt még a századforduló idején sem volt az egyszerű házaknál 
vagy kint a tanyákon árnyékszék. Az emberek rendszerint a ház mö
gött vagy hátul a kertben a seprűbokrok meg a paréj takarásában vé
gezték el a dolgukat. Ha mégis építettek hűvös ülőkét (vagy régebbi 
nevén: budit, pityerét, hajzlit, reterátot), azt szegény ember módjára 
kukorica-, cirok- vagy napraforgószárból sikerítették össze, és annak 
is csak három oldala volt. Deszka- vagy téglafalú fedett árnyékszéket 
csak a jobb módú házaknál volt szokás építeni. 

Általában a régi öregek sokkal kevesebb gondot fordítottak az 
anyagcseréjükre, mint manapság. Az árnyékszékre sem volt különö-



sebb gondjuk, s még ha volt is a házban illemhely, nem mindig jártak 
bele. Csutkával a kezükben elmentek hátra a ganéjrakás mögé, s elin
tézték. A kutya alig várta és eltakarította. 

Az apróságok: az unokák, az iskoláskor előtti gyerekek rendszerint 
a disznóól vagy az istálló tövében, a fal mellé kutyorodtak le, úgy, 
hogy az anyjuk, öreganyjuk gyakran hessegette el onnan őket: 

- Egy kicsit arrább mennyetek, gyerekeim, a faltul! 
Az első világháborúban történt Galíciában, hogy egy bácskai baka 

nagydolga végzése közben odaszólt a mellette nyögő katonapajtásának: 
- Hej, testvér, de messzire is elgyüttünk a faltövitül! 

A KÁNTOR Ú R R Ó L 

Mesélik felőle, hogy valahányszor a volt Bánffy-patika előtt vonult 
el az alsóvárosi temető felé valamely gyászmenet élén, el nem mulasz
totta volna, hogy épp a patika előtt elhaladva, jó hangosan föl ne fo
hászkodjék: 

- Halál ellen nincs orvosság! 

* 

Ha nyáridőben - amikor a szegény még meghalni se igen ért rá -
megkérdezték a Jézus Szíve-templom felé ballagó kántor urat, hogy 
hogyan van, rendszerint ez volt a szavajárása: 

- Nem jól, nem jól! 
- M i a baj, kántor úr? 
- Nincs kereset. Kevesen halnak, nagyon kevesen. 
A spanyolnáthajárvány idején - közvetlenül az első világháború 

végén - , amikor az emberek úgy hullottak, mint ősszel a legyek, így 
válaszolt a hogyléte iránt érdeklődők kérdésére: 

- Jól vagyok, kérem, jól vagyok! Halnak, halogatnak... 

* 



Azt is felőle mesélték, hogy - állítólag - az egyik jeles alvégi ha
lott temetésekor gyalázatosan indult a szertartás. A pap még csak 
hagyján, énekelt, ahogy tudott, de a kántor úr csak keheit, kaholt, krá
kogott, köhécselt - mindaddig, amíg a halott valamelyik férfihozzá
tartozója nem kapcsolt, s a halotti torra előkészített butykost oda nem 
nyújtotta az öregnek. Kálmán előbb jól meghúzta az üveget, s azután 
megköszörülve a torkát, rákezdte az éneket. Mondják, hogy szép ér
ces hangon olyan búcsúztatót sikerített, hogy szem nem maradt ott 
szárazon. 

* 

Máskor meg esküvő volt az alsóvárosi templomban, s a násznép 
már kezdett bevonulni, de az öreg Kopasz még mindig lent téblábolt 
a bejáratnál. Tekingetett, keresett valakit. 

Odalépett hozzá a násznagy, s egy fonott kaláccsal ékesített boros
üveget nyomott a markába. 

- Ezt meg a kántor úrnak szántuk vóna, tisztelettel! 
- No, végre! Ezt várom már, édes fiam, miúta! - s azzal talpalt föl 

a karzatra, s intve a fújtatót hajtó gyerekeknek, máris szárnyalt, zen
gett a nászinduló. 

* 

1925-ben, a szentév alkalmából, népes zarándoksereg indult 
Zentárói a szent városba, Rómába. A búcsújárók között volt Bánffy 
Gyula, a hajdani jeles gyógyszerész is, akit a helybéli kaszinótagok 
mint jóhumorú közéleti embert tartottak számon. 

Megtérve a nagy útról, a megbeszélt időpontban találkozott az asz
taltársaság a kaszinóban, s kedélyes poharazgatás közben a kompánia 
tagjai - közöttük Kopasz Kálmán kántor is - arról vallatták a megiga
zult búcsújárót, hogy mit látott Rómában. 

- De sok mindent, halljátok! De sok mindent! Számtalan szökőku
tat, még több templomot! A bazilika az akkora, hogy a zentai piactér 
mindenestül elférne benne. 



- Húúúú! - képedtek el a mucsai notabilitások. 
Kálmán bácsi, mint afféle jeles egyházi ember, szükségesnek vél

te, hogy megérdeklődje: 
- Hát a pápát láttad-e, Gyula? 
- Láttam bizony! Hogyne láttam volna. Még beszéltem is vele - bi

zonygatta nagykomolyan Bánffy. 
- Tán csak nem? - hüledezett az egész társaság. 
- Ha mondom! Ott sétált az utcán, én meg oszt meghajló tisztelet

tel ráköszöntem. S képzeljétek: megállt, és szóba elegyedett velem. 
Annak meg külön megörült, amikor meghallotta, hogy zentai vagyok. 

- No, és miről esett szó köztetek? - faggatták tovább. 
- Hát azt mondta, hogy tisztölteti a zentaiakat, de kiváltképpen Ko

pasz Kálmánt, akinek kántori híre már Rómába is eljutott. 
A társaság csak ekkor jött rá, hogy Bánffy komolynak mutatkozó 

beszámolója puszta ugratás csupán. No, támadt is erre óriási hahota, 
csak a kántor úr maradt kedvetlen a bántó élcelődés miatt, de aztán a 
jó bor hatására csak megvigasztalódott ő is. 

Ha valaki ismerőssel találkozott, aki megszólította: 
- N o , Kálmán bátyám, megiszunk egy sört? - az öreg nyomban rá

vágta: 
- Hát csak egyet, öcsém? 

* 

Kedvenc szavajárása volt ez is: 
- Hogy van, Kálmán bácsi? - kérdezték. 
- Hadd el, sehogy se! 
- ?!? 
- N o , hallod! Már majd megdöglök egy jó zsíros halottér'! 



Mint mesélik, az öreg csak kivárta azt is, már t i . a „zsíros" halottat. 
Meghalt a zentai nagy gazdaréteg egyik legtekintélyesebb tagja. 

Természetesen a család rangos temetést akart, nagyot, látványosat. 
Akkor még háztól temettek, onnan kísérte a gyászmenet a megbol

dogultat, s ide invitálták a kántor urat is az örökösök a búcsúztató 
megbeszélése végett. Sűrű kínálgatás közben lelkére kötötték, hogy 
mindenkitől, az utolsó kanászától is elbúcsúztatni a halottat, de ez a 
búcsúztató olyan legyen, hogy azon mindenki meginduljon. Szem ne 
maradjon szárazon, és a temetést a kései maradékok is megemleges
sék! A pénz nem számít! 

Mire Kálmán bácsi - kiben a szíves kínálgatás folytán volt már 
egy-két maiigán - nagy flegmán így válaszolt a halott fiának: 

- Kedves uram, a pénz beszél - én meg majd... énekelek! 

* 

Valami egyesületi bankettre volt hivatalos az öreg a feleségével 
együtt. A kiadós vacsora után jóízű csevegés és iddogálás következett, 
s Kálmán bácsi főleg ez utóbbiból vette ki a részét. 

Szegény felesége nem győzte hőkölni: 
- Kálmánom, csak módjával... 
- Apjuk, ne igyál annyit! 
Mikor már vagy negyedszer szólt rá az asszony, Kálmán bácsi tü

relmetlenül leintette: 
- Ne bánd, no! Nem a magamét iszom! 

Kezdő kántor volt még, amikor megkérték, hogy egy gazdatemeté
sen mondjon szívhez szóló, mindenkit megríkató búcsúztatót. 

A fiatal kántor igen nagy vehemenciával fogott hozzá a kántori 
versezet megszerkesztéséhez, és sorra szedve a megboldogult család
jait, le- és felmenő rokonságát, a legszebb búcsúszavakat gyűjtötte 
csokorba, mert bizonyítani akart itt is, nem csupán az orgona mellett. 



Elérkezett a temetés időpontja. A halott már kint feküdt a koporsó
ban az udvaron, a pap meg a kántor éppen a cirkumdederumot mond
ta fölötte, amikor odafontoskodott melléjük egy, a házhoz tartozó 
öregasszony, és ezt súgta Kopasz Kálmánnak: 

- Kántor úr, azt meg e'felejtettük megmondani, hogy a Boristul is 
búcsúztassa ám el! 

Nem volt idő párbeszédre, a kántornak a pap szavaira kellett felel
nie, meg hát a gyászszertartás áhítatát se illett zavarni, de azért egy 
hosszabb papi dikció alatt csak megkérdezte Kálmán bácsi az öregasz-
szonyt: 

- Oszt' ki légyen az a Boris? - súgta a szája szögletéből. 
- Ott lakik Moholyon - seppegte az öregasszony. 
Ettől a fölvilágosítástól ugyan nem lett okosabb a kántor, de azért 

csak kivágta magát. Ugyanis a hosszú búcsúztató végén (miután már 
mindenkit sorba ríkatott), így fejezte be a szívhez szóló halotti szöveget: 

Gábriel arkangyal, repülj el Moholyra 
Mondd meg a Borisnak 
Jöjjön el a torba! 
Ha nem jön a torba, 
Maradjon Moholyba', 
Én meg elrepülök örök nyugalomba - Amen! 



TARKA TÖRTÉNETEK 





N E M VERTÉK K I A Z ÁHÍTATBÓL. 

A régi dolgokat emlegetve, boldogult Sz. I . bácsiról mesélték ma
radékai az alábbi históriát: 

Nem volt részeges természetű, de azért megitta azt, ami dukált egy 
embernek. No, igaz, tehette, szőlőtulajdonos volt lent a Mákosban, így 
hát otthon mindig akadt elegendő bor is, pálinka is. Külön boroskam
rája volt, amelyben - mondják - „patyolatrend" uralkodott. Szerette is 
ezt a helyiséget nagyon! Térült-fordult kinn az udvaron, a kertben, 
máris nyitott be a kamrába valamiért, s ha már ott tett-vett a hordók 
körül, hát a pohárba is belelehelt. Estére aztán, ha nem is kapatosan, 
de mindig jócskán rozmaringos állapotban foglalt helyet odabent a bú
bos mellett. Megvacsorázott, bevárta az estéli harangszót, imádkozott, 
s tette el magát holnapra. 

Áldott lelkű felesége, akinek napközben nemigen volt értekezése 
szót váltani az urával, egy ízben az esteli ájtatosságot használta fel ar
ra, hogy - kerülő úton - jobb belátásra bírja kedves élete párját. Amíg 
Sz. bácsi az imádságot mondta, így szólt hozzá: 

- Ugyan, tata, te örökké csak a kamrában szöszmötölsz, mindig ott 
akad tennivalód! Látnád egyszer, hogy micsoda vásár van odafönt a 
padláson! 

Mire Sz. bácsi két miatyánk között csendesen megjegyezte: 
- Nincs ott, Kati, hallod, még egy rendes hetipiac se! - s imádko

zott tovább. 



Az alábbi történetünk egy kendergyári história 

MIÉRT ISZIK? 

A kender feldolgozása nem könnyű munka; sok porral, légszen
nyezettséggel jár együtt. A köhögés és tüdőre szálló por ellen - váltá
sonként egy-két nyelet pálinkát engedélyeztek a munkásoknak, hogy 
könnyebben dolgozhassanak, ne fulladjanak annyira. 

Mesélik, hogy az egyik kendergyári dolgozó, aki már előbb sem ve
tette meg a folyékony szilvát, jócskán élt az engedéllyel, azazhogy... 
kicsit vissza is élt vele. Nemegyszer a kelleténél dungósabb állapotban 
állt a munkagép mögé. A munkavezetőnek is föltűnt, hogy korán kezd 
melegedni a füle töve munka közben, ezért előbb neki magának szólt, 
hogy ne vigye túlzásba az orvos tanácsát, de mivel a többszöri figyel
meztetésnek sem volt foganatja, jelentette az irodán az esetet. 

Boldogult Egrényi Béla és Popovic Uros vállalkoztak arra, hogy 
majd ők meggyőzik, jobb belátásra bírják az egyébként jóravaló és 
szorgalmas munkást. 

Beinvitálták hát az irodába, leültették, szíves szóval megkínálták, s 
nem felülről, magas lóról, hanem szelíd, emberséges hangon, hogy 
minél nagyobb hatása legyen a hegyi beszédnek, csendes vallatóra 
fogták. Beteg talán? Anyagi gondjai vannak? Adósságot csinált? Sze
relmes és csalódott? (Öreglegény volt az illető.) 

Az szegény idegesen feszengett a széken, el nem tudta képzelni, 
hogy miért ez a kenetteljes érdeklődés egészségi és anyagi hogyléte, 
családi állapota iránt, s csak a fejét rázogatta a faggatolózó kérdések
re. Nem, nem beteg; nincs adóssága; csalódni se csalódott, de - bökte 
ki - mondják már meg neki, hogy mi az istent akarnak tűle. 

- Hát akkor miért iszik, miért nem tart mértéket az ivásban - szö
gezték neki a kérdést. 

Egyszerre földerült a munkás képe. 
- Ja, ez érdekli magukat? Hát mért nem ezzel kezdték? Megmond

tam volna én egyből, hogy se örömem, se bánatom, se másom nin
csen. Egyszerűen azért iszok, mert - szeretem. No! 



M I L Y E N IS A K Ú T VIZE? 

Zenta nem tartozik éppen a nagyon híres bortermő vidékek közé, 
de azért lent a Mákosban meg a Budzsáknak nevezett részben megte
rem az a nem is kevés bormennyiség, amelyet a termelő vagy elad, 
vagy pedig, ha annyira szereti - mert ám jó italú bor az, nem olyan ke
rítésszaggató, bicskanyitogató lőre! - , maga ereszt le a gallér mögé, 
amint ezt az alábbi hiteles történet is bizonyítja. 

Lent a Mákosban eladásra került egy szőlőtulajdonos földecskéje, 
s valamelyik városi tisztviselő pályázott rá, szerette volna megvásá
rolni. Divat ez most, státusz-szimbólumot jelent az autó mellett ví-
kendházat építeni lent a szőlők között. Szaporodnak is a hétvégi házak 
a Mákosban, mint a csicsóka. 

Szóval, a szőlőbirtok föltekintése alkalmával az új vevő melegen 
érdeklődött a telepítés időpontjáról, a parcellán található gyümölcsfák 
terméshozama felől, és a cementkút körül társalogva, többek között 
azt is megkérdezte: 

- S mondja csak, jóember, milyen a kút vize? 
A régi tulajdonos a kérdésre kissé bárgyú képet vágott, majd előki

áltotta a feleségét: 
- Julis te, gyere csak! 
- Mit akarsz, no? - zsémbelt a szőlősorok közül az ott matató asz-

szony. 
- Mondjad mán, milyen is nálunk a kútvíz? 

DIREKTORI ÖNÉRZET 

A felszabadulás után 1946-47-ben kevés volt a szezonmunkás, és 
nem egy szövetkezeti földtáblán még késő ősszel is ott zörgette a szél 
szárán a kukoricát. 

Akkor történt, hogy - úgy karácsony táján - összetalálkozott a 
búránysori kocsmában két állami birtok igazgatója. Az egyik szerb, a 
másik magyar, egymás nyelvét - akkor még! - alig-alig értők. A sze-



génységből jött egyszerű ember volt mind a kettő, megbízható népi 
káder, híján ugyan gazdaságtudományoknak, de legalább tenniakarás 
égett mindkettőjükben. 

Féldecizgetés közben ki-ki a maga nyelvén panaszolta el a másiknak: 
- Bizony, nincs, aki leszedje a kukoricát... Nem lehet embert 

kapni... A tervet teljesíteni... 
Elsírták egymásnak a bánatukat, no meg az ital is ellágyította k i 

csinység őket, mert hogy sűrűn-sűrűn kortyingattak. 
Minden jónak vége szokott lenni azonban, s az iddogálást is végté

re csak abba kellett hagyni. 
Elsőnek a magyar kászálódott föl az asztaltól azzal, hogy mennie 

kell: kukoricaszedők után muszáj nézni a faluban. Társa azonban egy
re csak marasztalta: 

- Sedi, Péter! Sedü* - biztatgatta. 
- Mit? Még hogy én? Hogy én szedjem? - ütött Péter kivagyi mód

ra a mellére. Szedje az apja f...! Én is vagyok olyan direktor, komám, 
mint te! - ágaskodott benne a megbántott önérzet. 

D R Á G A VOLT A MUZSIKAS ZÓ 

A zentai Pálma vendéglőben hangulatos zene szólt, és az ott szóra
kozó vendégek közé betévedt egy kissé már kapatos tanyai kinézésű fi
atalember is. Előbb csendben iszogatott, hallgatta a kellemes muzsika
szót, s azt, hogy mulatnak a vendégek, nótáznak együtt a zenekarral. 

Kedve szottyant, rájött őrá is a dalolhatnék, s miután kellő bátorsá
got szívott a pohárból, lassan odaóvakodott a prímáshoz. Előzőleg lát
ta, persze, hogy a nótázgatók nem csak úgy Isten nevében mulattak, 
hanem kiadós ösztöndíjjal is serkentették a hangászokat, ezért hát 
előbb megérdeklődte: 

- Joci bátyám, ugyan mennyiért húznák el az én nótámat is? 

* (olv. szedi - ülj le.) 



- Osztán mi a te nótád, édes öcsém? - érdeklődött a prímás. 
- Hát... ez meg ez. 
Joci bácsi dörzsölt zenész, érti a hatvágást, ezért a bandára kacsint

va így szólt: 
- Ez, kis barátom, a drágábbik fajtábul való nóta ám! Tudod, ez 

már olyan... száz dináros. Piroshasú! 
Úgy látszik vékonypénzű lehetett a legény, mert némi töprengés 

után így szólt: 
- Hű, azannya! Ilyen drága vóna?! - s aztán hozzátette: - Akkó' 

tudja mit? Tán hazafelé inkább majd magam danolom el, osztán így 
nem is unatkozok, no meg a pízem is megmarad. 

JÓL MEGFELELT. . . 

Eladni hozta tehenét a zentai vásárra az egyik felsőhegyi kispa
raszt. 

Mivel előző nap jó kiadós eső esett, nem akart a sárban caplatni a 
jószággal, hanem fönt lépegetett vele a járdán, a vásárra gyüvő-menők 
között, akadályozva így a forgalmat. A Vasútsoron rá is mordult vala
melyik zentai ismerőse: 

- M i az, hé! Fölsőhegyen tán nem tudják, hogy a flasztert a gya
logjáróknak készítették? 

- Tudják biz azt - így a felsőhegyi ember - , de hát az én tehenem 
is gyalog jár! 

BÚCSÚS - FOHÁSZ 

A húszas évek elején az egyház által szervezett szent év kapcsán 
Zentárói is igen népes hívősereg zarándokolt el a szent városba, Ró
mába. 

A jámbor búcsújárók között akadt, persze, olyan utas is, akit nem 
annyira a lelki megigazulás vágya, hanem inkább a kínálkozó érdekes-



ség, látványosság vonzott a nagy útra, s aki Rómába érve nem a kegy
helyeket, hanem főleg a római néznivalókat látogatta. 

Ilyen volt többek között boldogult H. J. is, a nagy borbarát, aki a 
zarándok-hét alatt számos olasz kiskocsmát megtapasztalt. 

Mesélik, hogy egy alkalommal az egyik római kisvendéglőben a 
készséges fogadós - látva, hogy szakértő torkú vendéggel van dolga -
egymás után töltötte H. J. bátyánk poharába a zamatosabbnál zamato
sabb itáliai borokat. A zentai búcsús valamennyit élvezettel fogyaszt-
gatta, rágogatta, ízlelve az italok aromáját, illatát. 

Amikor menni készült, fizetéskor, mértéktartó mámorral kérdezte 
a talijány csárdatulajdonostól, hogy mi légyen annak a bornak a neve, 
amit legutoljára itatott véle, merthogy az igen jól csúszott. 

- Si, si, signor! - helyeselt a kocsmáros - azt hívni Lacrima Christi 
- azaz Krisztus könnyének... 

- Drága Jézusom! - fohászkodott a már kissé kapatos zentai búcsújá
ró. - De jó tetted vóna, ha nálunk Bácskában is sírtál vóna egy keveset! 

L Ó V Á S Á R 

Lovat szeretne venni a felsőhegyi magyar a zentai vásáron. Jól meg
nézi ezért a portékát, tempósan végigmustrálgatja a saroglyához kötött 
állatokat, nem kehes-e, pókos, takonykóros valamelyik vagy „karórá
gós", mert ha megveszi az ilyet, akkor aztán szaladhat a pénze után. 

Megáll egy kis pej ló faránál. Máris odalép mellé a cigány-csiszár, 
s dicséri nagy fennszóval a ló jó tulajdonságait. A felsőhegyi ember
nek nincs sok bizalma az illetőhöz (a komájára sózott annak idején ez 
a vigéc egy havivak jószágot), de ellépni is röstell, ezért hát megkéri 
a kupecet, hogy futtassa meg a lovat, hadd lássa a járását. 

Az emberek körülállják őket, nézik. Lesik a vásár alakulását. 
Szalajtásnál ide-oda kalimpál a ló lába, de azért a kupec szemreb

benés nélkül dicséri, hogy nincs még egy ilyen ló az egész vásárban. 
- Olyan ez a pejkó - hadarja - , hogy ha megindul, hát meg se áll 

egész Topolyáig. 



- No, akkó' nem is veszem meg - mondja a felsőhegyi gazda - , 
mer' én csak öt kilométernyire lakok innen, osztán nincs kedvemre, 
hogy harmincötöt gyüjjek visszafelé. 

M I B E N HALJON M E G A Z EMBER? 

Az ötvenes években, a kollektív gazdálkodás kicsit erőszakos nép
szerűsítése idején történt a Zenta-Szabadka között közlekedő vonaton. 

A téli hajnalon szótlanul, álmosan rázkódtak az utasok a gördülő 
kerekek fölött. Bogaras felé az egyik idősebb, dakuködmönös polgár 
begyúlt a belső zsebbe, s kiemelve onnan egy tonikumos üveget, jól 
meghúzta. Nyomban kellemes barackillat vegyült a fülke áporodott, 
dohányfüstös levegőjébe. Az öreggel szemben ülő útitárs is feszeleg
ni kezdett erre, s aztán a dakuzsebbe eltűnő üveg után intve, elismerő
en megjegyezte: 

- Ez bajosan látott cukrot! 
- Ez nem! - volt az önérzetes válasz. 
Csend, 
Negyed óra múlva az öreg újból előkotorta az üveget, és megszív

ta. A hatás ugyanaz volt. Az útitárs nézte, nézte, még nyelt is hozzá, 
de a tonikumos bácsi - mintha nem tudná a regulát - (hogy kínálni is 
illik), már készült is rátekerni az üvegre a kupakot. 

- Ne haragudjon már..., de... nem kínálna meg? Olyan jó szaga 
van, és hát... jól is esne egy kis melegítő... - szólította meg a szom
széd. 

- Megtenném, nagyon szívesen - mondta a kérdezett - , de tudja, 
félek, hogy baja lenne belüle... 

- Nekem, bajom? Már miért lenne? 
- Tébécés vagyok, osztán nem szeretném, ha elkapná... 
- Hát baj is az, hogy maga tébécés? Én meg, lássa, téeszcsés: vagy 

ha magyarul jobban tetszik: zadrugás vagyok. Sose féltsen maga en
gem! Meg aztán: nem mindegy az, hogy miben hal meg az ember? No, 
erőt, egészséget! 



KITÉRŐ V Á L A S Z 

Egy szegény Tisza menti kisiparos - bognár volt különben - sze
rette volna, hajói nősül a fia, azaz ha olyan lányt vesz el, akinek a ho
zománya nem csupán egy hordó savanyú káposzta. Csakhát a házas
ságban úgy volt ám régen, hogy aki szegénynek született, az nemigen 
válogathatott; legfeljebb őt választották. 

Meghányták-vetették a családban, hogy kit is, melyik hajadont kel
lene megkérni, akivel a legény megcsinálhatná a szerencséjét, és aki
nek a hozománya lendítene is valamicskét a pangó bognáriparon. 

Lakott a község központjában egy „száraz kapubejáratos" paraszt
gazda. A leánya - pedig már jócskán benne járt az „üdőbe" - még 
mindig otthon ült az anyja nyakán, merthogy egy kicsit gügye volt az 
istenadta. Legalábbis ezt mesélték felőle az utcabeliek. 

- Nem baj az, ha gügye is! - biztatta a család a legényt. - Csak ha 
a hozomány egészsíges! 

- Üsse gyün az énhozzám... Nem adják azt... - oldozott a legény 
bocskora a házasságtól. 

- Dehonnem! Csak te ereggy, osztán kérd meg! Ne mulyáskodj! 
Ha faggatnának, hogy mid van, csak mondd, hogy azér' te se állsz ép
pen úgy, mint az ujjam! Igaz, főded nincs, de itt a műhely meg a szer
szám. .. Az is valami! - okítgatta az apja. 

Elment hát kérőbe a bognárlegény a gazdáékhoz, s nagy trémák 
között előadta szíve szándékát. 

- Jól van, fiam, mindig tisztessíg az, megbecsülés, ha a leányt ké
rik! - fogadta a gazda. De hát, mid van? Mer' hogy itt van ám! - tet
te hozzá nem kis parasztgőggel. 

- Hát... én se állok azér' éppen úgy, mint az ujjam - szajkózta a 
legény a betanult leckét. - Fődem ugyan nincs, de ott a műhely meg a 
szerszám... 

Otthon tűkön ülve leste a család a legényt, aki lógó orral meg is tért 
nemsokára. 

Hallgatott. 
- No, beszélj hát! - förmedt rá az apja. 



- Mit beszéljek?! - rántott egyet vállán a „vőlegény". 
- Hát vótál? 
- Vótam. 
- Megkérted? 
- Meg. 
- No, oszt? 
- Montam én kennek, hogy szegíny vagyok én azokhon... 
- Szóltál nekik a műhelyrül? 
- Szóltam. 
- Osztán erre mit mondtak? 
- Nem nagyon mondtak azok - hallja - semmit se. 
- De valamit mégiscsak szóltak. 
- Hát, szólni szóltak... 
- Mondtad, hogy van szerszámod is? 
- Azt is mondtam. 
- Erre se szótak semmit? 
Vállat vont a legény: 
- Kitérő választ adtak. 
- De a kuka istenedet, hát mér' nem mondod mán, hogy mit mond

tak?! 
- Hát... azt mondták, hogy... tojnak a szerszámomra. 

A ' B I Z O N Y K O M O L Y L A K O D A L O M LEHETETT! 

Rezgő fejű, galambősz öregek ülnek a kispadon. Pipáznak, süttetik 
magukat a szelíd októberi verőfényben. Csendesen bánnak a szóval, 
nagyon megszelídítette őket már a vénség. Ha szólnak, azt sem a má
ról teszik, hanem a rég múlt idők megfogyatkozó emlékeit idézgetik, 
s bólogatnak hozzá. 

Az utca végén fülsértő szirénázással lakodalmas autókaraván suhan 
át. Új téma az öregeknek: az esküvő, a lakodalom. Arról agyvé-
gyeznek, hogy annak idején melyiküknek is volt parádésabb esküvője. 

Az egyik elmondja: akkora lagzit csaptak náluk, hogy két sátorban 
mulattak a vendégek. A másik arról beszél, hogy négy birkát meg száz-



nál több aprójószágot vágtak a fogadott szakácsnék. A harmadik azzal 
kérkedne, hogy hány teríték is került az asztalra, s hány hordót ütöttek 
csapra az ő lakodalmán, amikor közbeszól a pad végéről Jani bácsi: 

- E' mind semmi! - veszi ki szájából a pipát az öreg. - Egyikőtök-
nél se volt olyan fínyes esküvő, mind a mi házunknál! 

- Hogyhogy? - ingatják hitetlenül fejüket a vének. 
- Hát csak úgy! - virtuskodik tovább az öreg. 
- Mit öltek keetek? - érdeklődnek többen is. - Mit vágtak? 
- Azt már, hajjátok, éntűlem ne kérdezzétek, meg aztán - nevet ha

miskásan - , más járt akkor az én eszembe! De a' biztos, hogy az én 
apám se csak hegedűszóval traktálta a lakodalmas népet. De nem ám! 
Mert amikor reggel fölvirradt, csak akkor láttuk, hogy éppenséggel két 
kazal csutkát hordtak szét akkor éjjel nálunk a vendégek. Bizony!... 

V Á L L A L K O Z N A R Á . . . 

Péntek, szép, verőfényes szeptemberi nap. Éppen piacozásra való. 
Meg is indult a nép befelé a Dobogós utcán, mintha csak feltámadá

si körmenetre készülődne a Jézus Szívéről elnevezett templom körül. 
A sokadalom között, ott szedik a lábukat a Kis-kompetenciában la

kó Kolompár ivadékok is vagy tízen-tizenketten. Elöl az anya a legki
sebbel, aki még karonülő, a többiek mint kotlóst a csirkéi - követik 
vagy előzik az anyjukat. Hat-hét lépésre lemaradva a családfő talpal a 
sokadalom után. 

A templomtéri önkiszolgáló bolt előtt egy nyájas arcú fiatalasz-
szony kedveskedve dicséri meg a tarkaruhás, seprűs pillájú, villogó 
szemű rajkókat az édesanyjuknak: 

- De szép gyerekei vannak magának, hallja! Nem adna egyet ne
kem is belőlük?! 

Ekkor érkezik oda hátratett kezekkel a családfő, s nem kis gőggel 
odaveti: 

- Kíszet azst nem adunk, kírem, de csináni - azst lehetne egyet! 



SZEMORVOSNÁL 

Fájt a szeme az öreg Á. bácsinak, és bement Szabadkára a szemor
voshoz. 

Az orvos megvizitérozta, majd a következő tanácsot adta a betegnek: 
- Nem szabad többet pipáznia, bátyám, mert a pipafüst igen árt a 

szeme világának. 
- Nézze, doktor úr, öreg ökröt megnevelni úgyse lehet - én se ha

gyom abba a pipázást... 
- De értse meg, jó ember, meg is vakulhat! 
Legyintett az öreg. 
- ... mert az az egész mindenség, amit eddig életemben láttam, no 

meg amit még ezután látni fogok, nem ér föl egy pipadohánnyal. 

M I R E K E L L A K U N Y H Ó ? 

Csőszt fogadtak annak idején a mákosi földműves gazdák, afféle 
szemes, élelmes embert. Vert hozzá ugyan a hír, hogy maga is szarka
természetű, hogy nemigen szokta otthagyni azt, ami könnyen mozdít
ható, de hát üsse kő! Nehéz az olyantól lopni, aki maga is járatos a tol
vaj-praktikában - így gondolták róla, s megválasztották. 

Jelentős tisztség volt ám régebben a csőszködés! 
Őrködni kellett éjjel-nappal már tavasztól kezdve, mikor kibújt az 

első saláta, a zöldség, a krumpli, később meg érni kezdett a gyümölcs, 
majd a szőlő. Bizony, vigyázni kellett a tolvajokra, szemmel tartani 
őket. Még gazda is akadt olyan, aki nem restellte megdézsmálni a 
szomszéd gyümölcsösét, vagy nem átallott a kocsiderékba hajítani egy-
egy nyaláb mislinget, renden hagyott herét - persze nem a magáéból. 

Elég szeles tavasz járta akkorjában, ezért a mi csőszünk úgy segí
tett magán, hogy a kint hagyott kukoricakévékből kunyhót sikerített 
magának a dűlő szélen. 

- E' meg ugyan mire való? - kérdezte tőle kifelé haladtában az 
egyik gazda. 



- Ez? Hát én alszok itt, amikor a szőlőt őrzöm - világosította föl a 
kunyhó rendeltetése felől az újdonsült kerülő. 

IGAZOLÁS 

A csőszöket vagy a gazdák választották, vagy pedig a község állí
tott valakit erre a bizalmi állásra. 

Tisztük Szent Györgytől Szent Mihályig, azaz márciustól az ősz 
derekáig tartott, néha tovább is, mikor milyen volt az időjárás. 

A jó csősz folyton vizslatott, járta le-föl a dűlőket, ügyelt, hogy 
egyik gazda el ne vigye a másikét, se idegen „gyüszmékölő" ne szed
je meg a répalevelet vagy a feleérésben levő zsenge kukoricát. Vigyá
zott, leste, hogy ki a rossz-szándékú, ki dézsmálja meg a más szőlejét, 
ki sántikál rosszban, jár görbe úton, vagy hogy kinek a jószága, falká-
ja téved idegen táblába, s visz végbe pocsékolást. Röviden: a jó csősz
nek igen-igen szemesnek kellett lennie. 

E fentebbi csőszerényeket mellőzve, az egyik Tisza menti községben 
mégis egy „borkúdúsát" találtak megválasztani, aki régebben maga is 
gazda volt, tehát olyan, aki csizmában kezdte, de bocskorban végezte. 

Káromkodtak is erősen a csőszjelöltek, protekciót meg mit nem 
emlegettek, mondván, hogy „ki vót ez az egész csinálva már előre, de 
hát csak ha' legyen!". 

- Jó ' beválasztottak! A sajátját se tudta megvigyázni, hogy fogja 
akkor a másét?! - kommentálták a választást. 

Az újdonsült kerülő azonban nem sokat törődött a hivatalára ácsin
gózók megjegyzéseivel. Elment meginni az áldomást. 

Ha csak ekkor ivott volna! De rendre följárt a rétből, s naphosszat 
iszogatott a juhszéli kiskocsmában. 

- Van neked bőr a képeden? Hát azért fogadtak meg téged csősznek, 
hogy itt lebzsölj egész nap a kocsmában, közben meg odakint a mezőn 
kár esik? - igyekezett pirongatni egyszer egy jobb érzésű vendég. 

- Mit károgsz rám? - szólt ki az egykori gazdaggőg a borissza 
csőszből. - Há'iszen az ember csak nem lehet mindenütt, no! 



N E M V E H E T I . 

A két háború között történt az egyik őszi nagyvásáron. 
Ott őgyelgett a sokadalomban a többi vásárló között egy mazalói 

ember is, aki arról volt nevezetes, hogy mindig a máséra pislogott. Meg
állt a kötelesek sátoránál egy kicsit nézelődni, terepszemlét tartani. 

- Hát te, koma? Mit keresnél itt, ha vóna? 
- Ehun e, nézelődök.. Kötőfíket akarnék venni, de nem lehet, mert 

- mindig itt van, aki árulja. 

N E K I VOLT I G A Z A . . . 

Mesélik, hogy egy körleti foglalkozáson a kaszárnya-iskolát veze
tő hadnagy a sarzsiról, azaz: a katonai rangfokozatokról tartott elő
adást a szájatáti legénységnek. A foglalkozás végén - visszakérdezés
kor - éppen Jóskától találta megkérdezni: 

- Mondd csak, fiam, minek kell annak lenni, akit ágyútalpon, ka
tonai díszpompával temetnek el? 

- Alázatosan jelentem, annak a tisztnek, akit ilyen díszesen temet
nek el halottnak köll lenni! - felelte paraszti bölcsességgel Jóska, a 
bakancsos közvitéz. 

A PIPÁRÓL 

A régi öregek szájavallása nyomán tudjuk, hogy apáink igen nagy 
pipások voltak. Kezdték a legénypipával, ami közönséges cseréppipa 
volt, és potom pénzért - három-négy krajcárért - a boltban vagy a vá
sáron árulgató batkárosoktól, bosnyák vándor árusoktól vették. Ám az 
ilyen, rendszerint vörös cserépből készített, „garasos pipa" nem volt 
hosszús életű. Sokkal időtállóbb és takarosabb volt az ún. „szögedi pi
pa", amelyet veretes kupak is díszített. Az ilyen pipát azért szerették 
apáink, mert a domború és gombos hegyű kupak szépen pászolt a pi-



pa fején levő peremre, és így a pipát munka közben is lehetett hasz
nálni, mert „ még szalmahordáskor sem vót tűzveszélyes ". 

A szárak között is válogattak. Dolog közben rövid, egyenes szárú 
pipát használtak, és azt a fogukkal tartották, „az agyarukra vették". 

A módosabb és tekintélyesebb emberek, tisztviselők, plébánosok, 
nagygazdák, kupecek, lócsiszárok rangosabb pipákat szívtak. A tajték-
pipára csak otthon és ünnepen kerítettek sort. Munka közben sohasem 
szívták. Ezek a pipák sokkal nagyobbak és drágábbak voltak, mint a 
cserépből megformáltak. Tajtékkőből - könnyen faragható fehér ás
ványból - készültek és ötvözött, ezüstveretű kupak díszítette őket. Az 
ilyen tajtékpipához hosszú és hajlított, esztergályozott ébenfa szár i l 
lett. Ez ugyanis szívás közben nem mocskolódott el, és nem volt olyan 
büdös bagószagú, mintha meggyfa szárból készítették volna. 

Hogy ki volt szenvedélyes pipás, azt az illető tajtékpipájáról lehe
tett látni. A gyárból kikerülő tajtékpipa ugyanis kezdetben fehér volt, 
de a folytonos szívás következtében szép zsemlye- vagy kávébarna 
színt kapott. Az ilyen patinát nyert pipát családi ereklyeként őrizték, 
és apáról fiúra öröklődött, de akadt nem egy olyan szenvedélyes do
hányos ember, akivel együtt temették el a kedvenc tajtékpipáját is. 

A pipa szoros tartozéka volt a sallangos „kostökacskó", amiben a 
dohányt tartották. 

A pipatömésnek megvolt a maga külön tudománya, és ha az nem 
„előírásosan" ment végbe, a pipa vagy elaludt vagy egyáltalán meg se 
gyulladt. 

Egy tiszaszentmiklósi öreg tanítótól hallottam, hogyan oktatta ki 
egyszer a bánáti juhász a csókái uradalom gazdatisztjét a pipatömés 
csíziójára. 

* 

Padén akadt valami ügyes-bajos dolga az intéző úrnak. Igen szere
tett volna rápipálni, de már csak útközben vette észre, hogy a gyufát 
meg Csókán felejtette. Úgy segített magán, hogy odaintett a csézájá-
hoz egy az országút mellett legeltető juhászbojtárt. 



- Van-e csiholó szerszámod, hékás? 
- Akad, tekintetes uram. 
- Megtömtem a pipámat, de hiába, nem tudom möggyújtani. A ma

sina otthon maradt. De előbb tölts rá, fiam, az enyémből! - nyújtotta 
át a maga finom dohányát a legénynek. 

A juhász megköszönte, töltött, aztán pedig elővette az acélt, a ko
vát meg a taplót és kicsiholt, majd az égő taplót fölnyújtotta az inté
zőnek. Az meg, fogta, beletette a taplót a dugig töltött pipába, s mint 
aki jól végezte a dolgát, lecsukta a kupakot. Az így lefojtott égő tap
ló, persze, kialudt. 

- Nem ég ez, ecsém! Nem gyúllik! - kifogásolta az intéző. 
- Hát hogy az... égne, mikó rányomta a tekintetes úr a kupakot! -

szólt oda nagy pampogás közben a juhász - merthogy ő is éppen gyúj
totta a magáét. - Ide nézzen, hogy ég e'! Okos ember nem úgy szokott 
ám rágyújtani, ahogy a tekintetes úr teszi - oktatta a bojtár az urat. 

Kedélyes ember volt az intéző, ezért évődve megkérdezte: 
- Nem-e? Hát hogyan? 
- Mögmondom, ha akari. Mán az is baj, hogy a dohányt katulába 

tartja. Kostökacskó köll annak, abba érzi jól magát a füstölnivaló. 
Osztán nem ujjal köll a pipába belecsipegetni a dohányt, hanem a pi
pát köll begyugni a zacskóba, ehen e, osztán a jobb kéz mutatóujjával 
köll teletömködni dohánnyal a pipát. A hüvelykujjal mög lenyomkod
ni. No, amikor e mögvan, rá a taplót, oszt pampogni ám, járjon az 
embör pofája, mer' különben kialszik, mint a tekintetes úré! Mög az
tán pipába nem ilyen boti trafik való, mint a magáé, hanem ilyen ma
gyardohány, mint az enyim e, amelyik nem esik össze, hanem még a 
kupakot is főnyomja, oszt szétnéz, hogy merről gyön a finánc! Az ura
ké az összehúzza magát a pipában, vagy ha mégse, ha ki is néz egy ki
csit, csak azír teszi, hogy mögtekintse: ki az a bolond, aki szíjjá. No 
lássa! Tűnni köll ám pipálni is! Bizony! 



HELYREIGAZÍTÁS 

A fölszabadulást követő adminisztrációs korszak idején elő-előfor-
dult, hogy a központosított közigazgatás túlbuzgó tisztviselői a legkép
telenebb adatokat kérték a községi népbizottságoktól. Átirat érkezett 
például, amelyben arról kívántak kimutatást, hogy hány csóka fészkel 
a község erdő-övezetében, mekkora a vetést pusztító tanyai galambok 
száma, vagy hogy hány nyulat tartanak nyilván a község területén. 

Adán akkoriban St. I . bácsi volt a mezőgazdasági ügyek intézője 
(vagy ahogyan abban az időben hívták: a „poverenik"); egy aranyke-
délyű, tréfaértő ember, s éppen ő kapta kézhez az aktát, amely a nyu
lak számát forszírozta. 

Nagyot nézett az öreg, amikor elolvasta a paksamétát, de aztán 
csak vállat vont, s ahelyett, hogy kikérte volna valamelyik helyi nim-
ród véleményét, egyszerűen beírta a jelentésbe, hogy: 1331. 

Pár nap múlva dörgedelmes átirat érkezett a főbizottság mezőgaz
dasági osztályától, amelyben súlyosan kifogásolták, hogy St. bácsi je
lentése pontatlan. 

Ekkor ismét vállat vont az öreg, s angyali nyugalommal lekopogta 
a következő „helyreigazítást": 

„Helyén valónak találjuk a múltkori írásbeli jelentésünkkel kap
csolatos észrevételüket. Az elküldött kimutatás valóban pontatlan 
volt, mert mint utólag kiderült, egy nyúl az adai földekről átszaladt a 
mohol-gunarasi határba." 

Csodák csodája: erre már nem érkezett válasz. 

SZÍVES V E N D É G L Á T Á S 

Egyszer Illés napján, július 20-án kilátogatott a horgosi elnök meg 
a titkár fiákeren Kispiacra. Rekkenő hőség volt egész nap, s visszafe
lé jövet ijedve vették észre a hivatalos közegek, hogy csúnya borulás 
közeledik Hegyes felől, mely ha elkapja őket, hát bőrig áznak. 
Szerencséjükre éppen ott hajtottak el a Bíró-tanya mellett. Szóltak a 
bakon ülő előfogatosnak, hogy fordítsa a rudat a tanyaudvar irányába. 



Mikor beértek, a házigazda ott ült az ámbituson s pipázott. 
- Adjon isten! - köszöntötték a jövevények a gazdát. - Bejöttünk, 

Bíró bátyám, mert látja, micsoda förgeteg közeleg!? 
Mire az öreg (kinek holmi búzabeszolgáltatásból kifolyólag még 

maradt a begyében valami): 
- Hallják, mentem én mán ettül haza kutyább időben is. 





K E D V E S O L V A S Ó I M ! 

Hadd mondjam el röviden, milyen érdekes és előnyös módon vál
tozott meg a 10 év során - amióta a Tiszavidékben napvilágot látnak 
az anekdoták - rovatunknak a tekintélye. 

Kezdetben bizonyos tartózkodó óvatossággal kóstolgatták az olvasók a 
történeteket; sokáig amolyan pletykaféle rovatot véltek benne, vagy vicc
pótléknak nézték, s egy-két esztendőnek kellett elmúlnia, amíg rájöttek az 
ízére, és amíg az olvasók nagy többsége is fölfedezte: a Mosolygó Tisza 
mente célja nem más, mint hagyománymentés: a zentai és a Zenta környé
ki lakosság humorának, kedélyvilága derűs emlékeinek a megőrzése. 

Pár évvel ezelőtt, amikor gyűjtő utamon bekopogtam egy-egy al-
végi vagy tóparti parasztportára (ahol ízes szavú öreg magyart emle
gettek), gyakran megtörtént, hogy holmi adóösszeíró vigécet láttak 
bennem, s hiába hivatkoztam a Tiszavidék Mosolygó... rovatára, re
mélt anekdota alanyom egyszerűen becsukta orrom előtt a kiskaput. 

Ma már - hála légyen! - másként van. Ismeretlen ismerősök állíta
nak meg az utcán, keresnek fel lakásomon, vagy - vidékiek - levelük
kel a szerkesztőségben, s mondanak el vidám epizódokat, jellemző 
történeteket apjuk, nagyapjuk vagy falujuk életéből. 

Jellemző: időközben - amíg rovarunk folytatólagosan közölte Ko
pasz Kálmán derűs történeteit és aranymondásait - többen is fölkeres
tek személyesen vagy levél által, újabb jellemző adalékokkal egészít
ve ki a kántor úrról fönnmaradt hangulatos szájhagyományt. 

Úgy vélem, nem mehetek el szó nélkül ennyi segítőkészség mellett, 
és megköszönve a szerkesztőség nevében valamennyiüknek a közre
működést, arra kérek minden olvasót: aki tud anekdotikus történetet, 
vagy ismer kádenciás, ízes beszédű asszonyt, férfit - hívja föl reá a f i 
gyelmemet! Higgyék el: ez is egy módja a hagyománymentésnek! 

1980. február 15. TŐKE István 
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kedvelői, a vidékünk múltja, a „régi 
világ" igazi hétköznapi élete iránt ér
deklődők ma is ugyanolyan élvezettel 
forgathatják, mint annak idején, a het
venes években meg a nyolcvanas évek 
elején. 

Az eddig kötetben meg nem jelent 
anekdoták száma eléri vagy talán meg 
is haladja az első kötetben közreadot
takét. 

A jelenleg is a kezem ügyében 
levő anyag, a Mosolygó Tisza mente 
rovatban megjelent egyes darabjain 
olvasható szerzői bejegyzések, javítá
sok, szerkesztési utasítások tanúskod
nak arról, hogy Tőke István ezeket az 
anekdotákat is kiadásra érdemeseknek 
tartotta (aminthogy azok is!), és már 
az első kiadás megjelenése előtt újabb, 
bővített gyűjtemény előkészítésén fá
radozott. 

SZLOBODA János 




