
sinka Erzsóbet

Boldogságos gyermeké veim

Az é n gyermekkoromban termé szetes volt, hogy min-
denki mesé lt, Nem csak a gyerekeknek, egymásnak is
szerettek ré gi vagy ú j törté neteket szí nesen, nagy kedv-
vel el adni, Kisebb-nagyobb gyermeké veimben nekem
mese volt minden el adott törté net, Sokszor megké r-
deztem: melyik ,,lgazi" é s melyik mese? Mesé ken n t-
tem föl, Mesé ken is. Ná]unk a soknemzedé k  családban
mindenki tudott mesé lni, ha alka]om adódott.

Adódott,
De nem a csa]ádi-rokoni összejöveteiek .,hát arra

emlé kszel,e ,, ," kezdet  tórté netei voltak a legkedve-
sebbek (bár ezeket is kí váncsian hallgattam), hanem ha
kettesben, meghitt összebú iásban, többnyire valami-
lyen csendesen vé gezhet  munka közben fjgyelhettem,

Htirs

Í gy szólí tottuk, mjntegy becené ven, anyai dé danyánkat,
aki valamikor falulában, Sárszentl í incen Hárs Örzsike
Volt, aztán SZabó lstvánné . Öregsé gé re ré gi nevé n már
senki sem SzóIí totta, mi meg í gy különböZtettük meg
lányától, nagymamánktól, aki Szabó lé té re Szabó
Cyórgyné  is lett: ké tszer SZabó! EZé rt lett Hárs, akit
Sárszentl rincen, ottanj szokás szerint biztosan öí eg-
anyámnak neveztünk volna, Hárs szí vesen é s szí nesen,
szé p tolnai táiszólással beszé lt arról a ré gi Örzsiké r l,
Öregsé gé re költözött lánya után Borsodba, A törté nete-
ket, mesé ket ToLnábó] hozta, T ]e is tanultam magya-
rul, í gy ké t ,,anyanyelvem" lett: a tolnai é s a borsodi,

Hárs i8ó3-ban szüIetett, Számomra törté nelem
el tti emlé keit, gyermekkorát jeiení tette meg, o1yan
faluról, ami akkor már a valóságban sem olyan volt,
amilyenné  az   mesé i a]akí tották gyermeki ké pzele-
temben. EZt a ké pzeletet   feilesztette, SZí neZte,

Mié rt? Nem csak azé rt, mert eieven é ]mé nyt tudott
varázsolni, hanem azé rt is, mert elre a varázsolásra
neki vo]t a legtöbb kedve meIlett a legnagyobb Lehe-
t sé ge is, Többnyire  , a legöregebb, é s é n, a legki-
sebb hú gom csak hé t é V után szü]etett - maradtunk
együtt otthon a nagy nyári munkák idejé n,   már csak
a ház körül dolgozott é s é n ,,segí tettem" neki, Mindig
talált tennivalót - é s mesé lni valót hozzá- csodálatos
asszony voltI Okos, ku]turá]t - é s nagyszer en mesé lt!
Meghitt együttlé teinket eZ a ké t dojog határozta meg:
a munka é s a mese,

Együtt szedtük a gyomot a kiskertben,
- Ez az átkazltt qaüv té na| - Szidta a folyókát. Megis-

mertette Velem a gyomokat, gyógyfüVeket, bogarakat,
ártó é s hasznos lé nyeket, É s mindenr l tudott va]amit
mondani - mé g nótáVal iS, Ha szilvát szedtünk, ezt
da lo lta,

É va, szí vem É va
raost é rik a szilva. . .

A legkedvesebb mé gis az volt, ha leültünk a háZ tö-
vé ben, az eresz alá, kosárra], kisszé kkel, babot borsót
fejteni,

szembe babán, ha szeretsz,

ha nem szeretsz, elmehetsz! - ü]tetett magáhoZ,

Egyik tórté neté t mindig ú jra ké tem. Süld lány ko-
rában a fára rnászott gyümölcsöt szedni, de ]eesett
Szerencsé re megkapaszkodott egy ágban, mert alatta
a sz l karók meredeztek. A ]eesé s rettenetes lett vol-
na, Ahogy elmondta, ú jra áté lte a fé ]elmet, mí g vé let-
len megment ie é rkezett. Órákig tartott a halálfé le,
lem.

Házassága töfié neté t másé rt kedveltem. Szegé ny,
sokgyerekes családja nem akarta hozzáadni Szabó lst-
vánhoz, aki elszegé nyedett gazdalegé ny lé té re nem
szokott hozzá a kemé ny munkához,

, Nem bánom é n, id s, - mondta anyjának - lia e4q

üng€, q tuáia v n is--- é s hozzáment. Munkára nem
igen tudta fogni, pedig jó ember volt, de dolgozott
helyette is, kemé nyen,

T le tanultam ré gi gyerekiáté kokat, dalocskákat:

Te kisleána mit csinálsz?
Aluszol - e, tr o mbitálsz?
N em al uszo k. tr 0r,1 b it ál1h!

Kör-láté k volt, mint emez:

É ,q a qqertqa é g,

el ne aludjé k,
minden fiú , minden kisldnq
Iekuporodlé k|

vo]t verse a hintázáshoz is:

Szállj b barót a hintáról,
mert nin6 pé nzed ára,
ha volna is pé nzed ára
le kellene száIlnod!

Voltak mondókák meg csú folók is, Ezek közül leg-
iobban azt szerettem, amelyikkel szegé ny falubolond-
ját csú folták: mintha   mondaná az ablakán belesel-
ked  kölyköknek:

Pee, n0, pit né szöl a pás ablaktuán?
HOqu pás pit eszí k?
Kukoicakompócot|

Fedd -hitetlenked  szavai,

- Elhiszem, mert g|jönge sz(vem van . . .
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vers is akadt hozzá:

Hazudsz, hazafutsz,
anaáa mellé  kuporadsz|

Ha nagyot akartam:

- Szörnyí í  szé I, ha meq nem áIl|

Ha va]akire megharagudott, í gy emlegette,

- AJ az lsten taszint|ttia. . .

A hangoskodóral

- ordí t, mint a valagad tt kódis|

A mé rgel dé s í gy vá]tott neveté sre,
Kilencven é vet é lt, boldogságomra,

Szab  Gqörgq földrn ves

Í gy í rta alá anyai nagypapám a veí seit, amikor a du-
nántú ]i ]apok köZölté k egyiket-máSikat, Kisebb kötet-
nyi verset  rzök t le, ké ziratban é s ú jságkivágások-
ban, de a lapok nevé t nem tudtam mindig azonosí ta-
ni, l878-ban sZületett SáISZentl rincen, Itt í ratták be
Pet fi Sándofi l83l, szeptembeí  24-é n az algimnázi-
umba. Ezé It mindig é lt a Pet fi-kultusz, hiszen mé g
né vbet it is olvashatjuk a templom padiában, amit  
Vé sett odaI Nem vé ]et]en, hogy itt tartották az ország-
ban az els  Pet fi-é vfordu]ót, mé gpedig a fenti beirat-
kozá, ötvenedik eveben Szabcj nagypapa rajongvo
szerette pet fit, sokszor idé zte a verseit. Talán ez is in-
dí totta el benne a versí rás gyönyör Sé gé t, Nem akart
 ,.költ " lenni, hiszen szerette a löldet, sz I skertet,
gyümölCSöSt, Állatokat nevelt, aztán ha eladta, megsi-
ratta a csikót

Verset ke]lett í rnia, ha bánata, ha öröme volt_ Sze-
re]mes verset, é s háború st az Isonzótól, meg alkalmi
veí seket, ha kedve vo]t hozzá. Ké s bbi felesé gé nek,
Szabó Erzsé bet nagymamámnak ezzel a cí mmel aján-
lotta egyik Versé t:

Pünkösdkor eqq kis lónynak
ablakába virógnak. - 1900, május 25-é n_

Lányké l be is verset í rt, ennek a ke]tezé se l90l.
november l0,

A sok ké zirat közt az egyik: Márczius 15 cí m , ezzel a
megiegyzé ssel: Márczius I 5-é n elszava]tam Né medin,
l9l3. Sárszentl rincen mindig szeptember 24-é n taí -
tották Pet fi ünnepé t, í gy l922-ben is, megel zve a
százé ves é vfordulót, amikol szinté n e]szavalta saiát
versé t,

Az els  világháború  kezdeti lelkesedé se  t is magá-
Val ragadta, Fel honfiakI cí mmel í rt hazafias bí ztatót.
Ezt aztán sok-sok verses beszámo]ó követte az olasz
frontról, Ezek közül több is megielent a dunántú li la-
pokban, legbüszké bb mé gis né pdallá lett versé re volt:
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Arra aIá az é q söté tedik
C  zko csi nak í  üsti e ft e re ke dik
Már messzir  az hallih bel e
lsten veled, szé p hazám örökre.
Bosnqáhország h sziklás határa
De sok kislána ótklt m|nd|tt rái 
De hiába nem faq rajta soha
Enqemet is most viszneft el od.a_

Huszár szeretett volna lenni, de tábori szakács ]ett.
otthon soha nem nyú lt fakanálhoz, Annál többet me-
sé lt az olasz fionton áté ]t emlé keir l. Saját Verseit ott_
hon nem emlegette, pedig mé g óregen is í rt Ké zia-
tai, verses levelei megmaradtak, Hat elemit Vé gzett,
sosem tanulta a versí rást. ÖsztónöS tehetsé gge1 rótta
hibátlan sorait, Emlé ké t szül faluia ma is  rzi, A ré gi
ú jságok, ké ziratok nemcsak egy ré gi é let é s é letmód
emlé kei, hanem helytörté neti é rdekessé gek is, Had-
törté netiek is: hiszen háború s beszámolól az egyszer 
ember szavajval szólnak, ahogyan oiy gyakran mesé lte
prózában is é Iete egyik legnagyobb é lmé nyé t,

Ns. Sinka László

Nem té vedé s: az Ns - nemest jelöl, Apai nagyapám
kí vánsága volt, hogy í gy í rják a sí rkövé re, utána a ké t
dátummal, 1870-1954| Egé sz é leté ben szegé ny volt,
né hány hoId földié n egyedül dolgozott, Egy lovával
fuvart is vállalt, Az,, si telken" é pült egyszobás, nád-
födeles, öreg házában minden ré gi volt, ahogyan örö-
költe, ki tudja, hányadik nemzedé kt ], A szobába bú -
bos kemence, meleged  sutta], hozzáé pí tett vályog
t zhellyel, Mindegyik fehé rre meszelve, Té len jtt é liek
harmadik felesé gé vel, Kovács Erzsuval, A konyhában
szabad t zhely Volt, amj azt jelentette, hogy a füSt a
tet  ré sei köZött táVozott a meleggel együtt,

A szobában  söreg mestergerendák, ahol a Biblia
meg a Kalendárium kapott helyet, Ezeket olvasta,
ezekbe jegyezte be a fontos családi esemé nyeket, me-
lyek a Bibl]ából ma is olvashatók nálam. Ott vo]t vala-
ho1 a gondosan  rzött nemesi levé l is, amit egv szé l-
hámos elcsalt t le, hogy latinból letordí ttatia, Nagy
bánatára sosem ]átta többet,

Ahogy ma joggal mondanánk, .,hel},törté né sz" volt,
Mindent tudott a faluról, a falu é s a családok mú ltjáról,
házasságokról, Mé g a földtulajdonok ré gi é s ké s bbi ál_
lásáról is, Nekem szí vesen mesé lt a sinkák törté neté r ],
mert fontosnak tartotta, hogy megismeriem, Hitelessé -
güket mutatia a következ  elbeszé lé se is.

A sí k vidé ken itt-ott akadt egy kicsit magasabb terü-
let, Ilyen Vo]t a határban a Sinka,ha]ma, ltt á]lott a
sinkák földvára, amit a törökök romboltak le a
mez keí esztesi csata ideié n. Ennek az emlé ke a
Gyilkos-völgy, valamint a Pólyahát, ahol a pici gyere-
keket hányták kardé lra a törökök.

Ha valaki tudni akart valamit a leszármazásáról, t -
le megtudhatta Földvitáknál mé g a Hivatal is t le
ké rdezett!

Másról is tudott mesé lni,
Amikor Ady Endre született,   máí  aZ ábé Cé t tanul-



ta a falusi rektor pálcája alatt, Az ábé cé  mei]ett az er-
kö]csi é s ilIemszabályokat az Aranyábé cé  foglalta
össze, Sokat idé Zte mutatóuiiát fe]emelve aZ aktuális
strófát. Mikor iskoiás korba cseperedtem, leí ratta Ve-
lem é s nekem is meg kellett tanUInom, Egyszer  Ver-
sekb l á]]t az Aranyábé cé , sorban, minden bet re
egy-egy taní tás, ké t sorban, Í me,

A. Amit nem kí vánsz megad.nah,
te se ted,d embertársadnak_
B. Báni a házi cselé dekkel

mindig ú gltr mint emberehkeL

EZek mellett egyé b tanmese-verseket is tudott, aZ
egyik arról szóJt, hogy aki mé g é leté ben kiadja kezé b l a
vagyonát, öregsé gre koldusbotra iut - nyilván paraszti
tapasztalatot mondott el ezzel a rí mes törté nettel:

Öregapám mit lopla kelmed
doloqtalan e szé p naplt?
Í qq szól fia a jó öregneft,

kit  már nem remé l keqqelmet:
minden vaoa|nt ráí ratott.

Hosszú  vers, ta]án ezt is az iskolában tanulta, nem
tudom,

szí vesen mondta ezt az é rzelmes verset is:

Mit álm\dtál, ó szí vem gqermehe,

hoqy olq mosolygva kelsz?

Nagyon vaiószí n , hogy Ady Endre ezeket is, meg az
aranyábé cé t is tanulhatta, hé t é Wel ké s bb egy ugyan-
olyan kopott padú  református isko]ában. A tankönyvek
nem igen Változtakl Alapos biblla-ismeretüket is ott
alapozták meg, de azé rt tré fás mondókákat is tudtak,
nagyapám pé ldául ezt a köszönt t:

lstván napia yha vaglJ|n,
elbillegten a faquan.
ké rt jdttem hozzátok,
hagu pokú rát adjatok,
ha nem adtoh, megh ltlh,
nlásé  lesz a p|rtátoí ?|
Szí vembó1 kí vánam,
a garast elvdram!

Nagyanyámmal mindig teljes nevükön szólí tották
egymást.

- Cqere Sí nka László, me7í  tt az ebé d - hí vta a konyha
ajtóbol portosan deIi l2 órakor

]ó van, Kovács Erzsu, megqeh! - hangzott a válasz,
KoVácS Erzsu is mesé ]t, de   csak hátborzongató kí -

sé rtet- é s boszorkányhistóriákat. Hitte iS, Fé lve, mé giS
SZí Vesen ha]]gattam_

Anyai nagyanyám, Szabó Erzsé bet csaknem mjnden
ideié t mezei munkában töltötte, Té li esté ken inkább
csak hal]gatta, né ha kiegé szí tette a törté neteket. SZü,
leim mé g fiatalon inkább pesti é Veiket emlegetté k de,
r sen. Anyám gyakran idé zte feJ lánykori né pszí nm -
Szerepeit, verseket, dalokat, Nagyon szé p é nekhangja
volt, Egyú tt da]oltunk, Apám a pest] kuplé kat is sze-
rette, ilyeneket: LeSz ma7a iuszt is az enué m. . . Meg azt: az
é n babán egt1 fekete n ... De a kedvence egy háború s-
é rzelmes nóta volt:

Tükrös, fé nges kávé házban prí más voltam é n,
Nem vllt ndlam szebb szdl leqé nq három vármeqqé n. , .

Dallal-mesé vel a]tattak, Mintha tudták volna,
hogy a mese csak ú gy igaz, ha a kapcsolat, az é rin-
té s, a simogatás, a Szeretet közelsé ge melegí ti át a
szavakat,

Ezé rt nem fakul máig sem szí nük, sem fé nyük, Máie
ragyognak é s melengetnek.

Hegyi György rajza
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