Egy valóságos mese, avagy egy mesé s valóság
Eltávozott az utols hazai roynán ynesemondó, Simonka Tógtler
Ho] volt, hol nem volt, volt egyszer,,, Ezt a mesé t is
iIi ení ormá n ke|| már kezdenünl
Ré ges ré gen, amikor mé g ezen a tájon is Ferenc |ózset császár uralkodott, a bé ké siKevermeseí , Kisasszony
havának utolsó naplán megszületik egy fiú gyetmek, kit
a szü] k, Cyörgy é s Ylráe, Tóquer (Teodor) né vre keresztelnek el, Törté nt mindez l899, augusztus 3l-é n,
Tógyer családja, az akkoriakhoz ké pest nem volt tú l
né pes, rajta kí vül csak három leánygyermek volt mé g a
famí liában, Az egyik öreganyja pé ldául huszonegy gyer,
meknek adott é ]etet, persze, azokban az id kben sok
poronty nem é rte meg a máSodik telet sem, Tógyer szegé ny, román zsellé r családba szüIetett, Nem ritkán Csak
puliszka került az asztalra, de az csak akkor volt igazán
jó, ha savanyí tott káposztalé is jált hozzá.

A Simonka család legtöbbet tanyán é lt, A románok
akkoriban nagyon szegé ny emberek voltak, sokan birtokokon dolgoztak, az eleki né metekné lszolgáltak, Az
apa, gazdag lantáziáiú ember ]é vé n,sokszor mesé lt
gyermekeinek, A mese elfeledtette a kicsikkel a keser
valóságot, Mesé ]t aratás vagy begy ité s közben, mesé ]t, amikor esett az es é s bent kellett ülni a házban,
de mesé ]t olyankor is, ha hosszú ú tra indult, hisz ez
e] zte az unalmat, Az anya inkább é nekelt a gyerekek,
t le,
nek, Tógyer ió hallást é s tiszta hangot örökölt
Tógyer ú gy tartotta, hogy a mesé k é rté kesebbek az
imádságoknál. Mindig ú gy ké pze]te, hogy a mesé k már
lé ZuS Krisztus születé se e] tt iS megvoltak, Ezekben a
rossz mindig elnyeri mé ltó bünteté Sé t, a jó pedig iutal,
mát,

Akkoriban sokat jártak az emberek esté nké nt a fonóba, ott lehetett csak igazán szé p mesé ket ha]lani,
Tógyer is eliárt oda nyolc é ves korától, Volt olyan cigányember, aki csak abból é lt, hogy mesé ]t. A szé p
törté neté rt cseré be mindig kapott egy-egy szál ciga,
rettát, egy tál vacsorát, A cigányok mesé ltek a legtöbbet. Nekik mindig volt ráé r idejük, A gyerekek pedig
ké pesek voltak órákon át tátott sZáijal hallgatni a
szebbné l szebb mesé ket,
Amikor Tógyer mé g kicsi gyerek volt , a család Árpádra
költöZött. a mai Romániába, ahol egy birtokon szolgáltak, l9l5-ben Simonkáé k VisszaköltöZtek é s Ké teqvházán
telepedtek le, Ké s bb Tógyer cs sz lett egy eleki né met
gazdánáI- Egyszer ez megké rdezte t le:
- Tudod-e hána í aita ember é l a föIdön?

-

Nem tudlm- - válaszolta Tógyer.
Hál, tudd neg, hogg százharminc fajta ember van.
Tógyer nem szólt semmit, nem akart vitatkozni, de
ú gy tudta, hogy százhatvan fa|ta ember van a fö]dön.
É sazt tudod-e, hánq fajta okos ember van a fiildön?
ké rdi ismé t a gazda.
- Nem tud,Om- - válaszolt ú jra,

-

Hát, hdrom fajta.
É ,s a többi. . ,? P,z mind buta?
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-

-

-

|gen. É sazt tudod-e, hoqq ezek közül melaih a leqokosabb?

-

Dehoqq tudom,

-

De hiszen, neki mé g ruhála sincsen.
Miórt? Az állatoknak sintsen. P,zokra hasonlí t. Es azt

akaratoskodik a né met.

,

tudod-e,

-

.

.

Hát, a ciqánq|

ki

hövetkezik a (iqanv uldn?

Nrrt.

- A ciqdnq uldn a zsidrj következik- De hát az mindiq csak azt kiabálla ,,Tollat
- Ezé rt okos, mert kereskedik. A zsidók után

veszek".

viszont mi iö-

vünk, a né metek. A többkh mind buták.
Tógyer bölcsen ráhaglta, hiszen csak egy szolga volt,
l9l7-ben, l8 é ves korában, mint sok más falubeli fia-

talt, besorozták é s katonának vitté k, Egy é wel ké s bb
az Adriai tengeren elsüllyesztetté k haiójukat é s több
társáVa] együtt, Tógyert is sebesülten szállí tották kórházba, Ké s bb az itáliai harcokban is ré szt vett. Hányszor eszé be jutott ezekben a napokban az a da]ocska,
amit gyermekkorában otthon é nekelt barátaival:,,Keresif
a, keresift a keresztlevelem, de a pap sem találla a luelem, majd
meqtaláIja els Ferenc ]óska, aki enqem besorozott 36 hónapra

-"

l9l8 karácsonyát együtt ünnepelte a Simonka család, de 1920-tól ú iabb ké t é v katonáskodás követkeZett, Hazaté rte után, a már feln tt Tógyer n sülé sre

adta teié t, 24 é ves korban már minden fiú nak i]lett
asszonyt vinni a házhoz. l923, február l7-é n elvette
B(ilint yirágol, akivel egy kis bé res tanyára költöZött,
Né gy gyermekük szü]etett, Ekkor, ú gy ahogy az apiától
iátta, sokai mesé lt gyermekeinek, A fiatal korában
hallott törté netek mind megmaradtak emlé kezeté ben,
Átdolgozta, kiegé szí tette ket é s szí vesen sZórakoztatta velük azokat, akik figyelmesen hallganák.
1945 után nagyon szí nes, tevé keny é letet é ]t: volt
törvé nybí ró, termel szövetkezeti párttitkár, né pfront

elnök, de leginkább arra volt büszke, hogy

a

ké tegyházi termel szövetkezet alapí tótag ja lehetett,
Tógyer feln ttké nt is sokat mesé lt társainak, szomszé dainak, barátainak. Í rnj-olvasni csak feln tt fejjel
tanult meg, öt osztá]yt Vé gzett esti tagozaton, A hetvenes é vekben, amikor az ország keleti ré sze is feil dé snek indult, Ké tegyházán iS feit ntek a né prajzkutatók, akik meghallgatták, fellegyezté k é s magnóra rögZí tetté kTógyer mesé it. Csodáiára jártak az id s mesemondó szé p törté neteinek, Hozzá nem lehetett bármikor beállí tani. Kilencven é vesen is beosztotta napi
programjait, sokat olvasott, tanult, mintha csak pótolni akarná azt, amit gyermekkorában elmulasztott,
Ahogy teltek-mú ltak az é vek, Tógyer eí eje is a vé gé -

hez köze]edett, Nem betegeskedett sokat, Családja
er s lelki é s fizikai támaszké nt állt mellette, lrigy]é sre

mé ]tó kort é rt meg: fé l é v hí ján, nyáron lett volna I00
é Ves! i999, február l8-án távozott közülünk, Mesé it
ma már csak az angyalok hallgathatják,,,

EqU öreg yneseruOndó
j tandcsa hajadonoknah
Csaft egqetlen egqszer beszé ltem Tógqer bácsival. A
kí tegqfuizi romdn táiház nellett dlltunk, miutdn egq té ué felvé tel
ked,vé é rt ú jra el vette legszebb mesé it, é s elmondta azohat a falubeli gqerefteknek_ Ezután beszé dbe eleqqedtünk, mindenkihez
valt eqq jó szava. Miután meqtudta, h\qu mé hkeré kirowin

láry vagqok,

-

meghé rdezte t em:

É sfé rjné Ivaqq-e már, lántlom?
Nem vaqqok, Tóqqer bócsi.
Na, akkor adoft é n neked, eqq jó tanácsot, mert mlst mé q
váloqathatsz_ Soha ne men1 olqanhoz, amelqí ft cigarettázik|

N

sem olqan 1ó, ha valaki iszift_ De az olqan leqalább, amikor egy
ftitsit í elönt a garatra, hazajön, Iefehszik aludni, é s mire fölkel

semmi baja- De az, amelqik (.iqarettí izik _ , _! Az mindiq büdöslehellete, a ruhája é s az eqé sz háza is. É sa dohánqzás lsten
ellen való| É ,desanqdm arra taní tltt, az b n, ha valaki dohánqzik. Hiszen, ha Isten ú qq teremtette vllna az embert, hogt1 cigarettáuan, aftftor eqy kis kómé rutrt í s alkotott volna a í ek bú biá-

A

ra|

|ova Eva

A román é s a magyar pap
Toqqer bácsi rnesé je
Úgy vót egysze1 hol nem vót, vót egy faluba egy román pap', Elment,., mint mondanánk, elmene Gyulára, ott talá]kozott egy barátiáva], az magyar pap vót,
amé kkel pont eccere vótak iskolán, Örömme1 fogadták egymáSt, Hát aszondia a magyar pap:

-

Te komám, menjünk egy kocsmába vagy egy

italkába, igyunk már a találkozás miatt,
- Hát - aszondja a román pap -, megyünk,
Hát eZ iS fizetett, a másik is fizetett, ú gy, hogy
e]üd ztek egy szé p üd t, ASZondja egyszer,,. mán e]fogytak a ké rdé sek, vagyis a szavaik, a beszé deik, hát
aszondja egyszer a magyar pap a román papnak,
, Te , aszondja -, meg tudnád mondani te nekem,
ha te is pap vagy, ú gy mint é n, hogy mé k az er sebb
vallás, a magyar vallás vagy a román vallás?
Aszondia a román pap neki:
- Te, hogy ké pzeled?
Hát

- aszondja -, é n ú gy ké pzelem, hogy a magyar
vallás er sebb, mint a tié tek,

-

Nem - aszondja, - É nmeg azt mondom, hogy a
román vallás er sebb, mint a tietek.
Hát hogy?
Ti
- - aszondia - csak Szent István Király keresztelé se után lettetek kereszté nyek, addig pogányok

Vótatok,
- Na, é s ti?

- Mi

ezer é wel annak el tt vótunk kereszté ny em-

berek,

- Tudod mit - aszond]a a magyar pap - é n akkor fogom ezt elhinni, ha három ké rdé semre - de né mán logom feltenni a ké rdé st- tudsz feielni, akkor aszond-

ia - az é n birtokombu] felit odaadom neked tí z é vre
hasznáiatra, É sha te bukod, akkoí szinté n felit adod
nekem tí z é vre haszná]atra,
- |ól - Hát olyan könnyen hagyta a román pap is
ezt, nem gondókozott ü azon, mán ú gy kótya feiiel,
mer' ha beiszik az embel nem rendesen gondókozik,
hogyhát mi ]esz abbul,
- Háí om hónap mú lva - aszondja - fe]kereslek é s
megteszem a ké rdé st - mondja a magyar pap.
- ]ó| - aszondia a román pap, nagyon de nagyon
jó lesz, me' legalább meglátod, hogy é n hogy állok
odahazaI

Hát ewel e]köszönnek, kezet fogtak, hazamentek.
lgenám, de ahogy mú ltak a napok, a hetek, a hónapok, nehezedett a román papnak a gondolata, Mindig
odagondót, mán ú gy Vót utóla fele, hogy nem is bí rt
enni rendesen, nem bí rt aludni, nem vót pihené se,
hogy hát mjt fog az ké rdezni, hogy felel ü, hát ez nehé z, mer né mánt, vagy mutut', Vagy nem tudom mi,
de hogy tuggyon felelni?
Hát egyszer aszondja a felesé ge:
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- Uram, hát mi van veled? Napról napra nagyobb
gondba vagy, valami baj van?
- Eh, nincs semmi baj]
- De-e, hát akkor beteg vagy?
Nem vagyok.
De közbe a szógálólány halotta, mikor tette a ké rdé seket, é s a szógálólány is attól a perct l figye]te, hogy
té nyleg hogy vise]kedik a gazdáí a, mán a pap,
Eccer aszondja az asszony, a felesé ge:
- Ember, mondjad igazán, mi bánt té ged, mer' iátom, hogy napról napra nehezebb a gondod?!
- Semmi - aszondja -, ne ké rdezzé ',mei jobb vóna,
ha nem é lné kl
- Na, há' látodI Csak van valami baj! CSak titkolod, é s nem mondod, Hát - aszondia -, mondd meg,
akármi is az, é n nem foglak bántalmazni, akármi bai
Van.

- Nem? - aszondja - aszondja -, idehallgass, ha annyira akarod tudni, akkor meg akkor
odavótam, tudod?
Ió van, Hát

-

Igen.

Na é s találkoztam a magyar pappal é s mán ezt é s
ezt ké rdezte é s í gy é s ú gy tovább, ahogy mondotta, ]is

most

aszondja - közeledik, me1 hogy majd meg eljön é s megteszi a ké rdé sté s hogy hogy tudjam é n, mer
né máulAkkor a lány nevetett, mer' é ppen vót ott akkor is,
Mit nevecc - aszondja - ezen?!
- Hát, aszond]a -, nem ulyan nehé z az! Tisztelend ú r hát é n aszondja - beszé lek, majd feleJek é n
maga heiyett neki,
- Igen? Jó van! Hát akkor, ha megbukom?
- Nem fog megbukni!
- BiZtoS?

- é s tessé k csak bejönni,
zá me' nem lehet vele beszé lni,
aszondja

nem megyünk hoz-

Na, akkó bemegy,
-., ,é s akkor majd,

, - engemet bí zott meg - aszond|a
hogy
ami
ké
rdé
st
tesz, é n feleljek magának,
-,
van
aszondja
akkor A magyar pap örült neki,
- Jó
hogyhát a 1ány majd hátha nem tudia mé g ú gy sem,
mint a román pap,

Na - aszondja , három lé pé sreálli tülem,
Állt három lé pé sre,akkor a magyar pap, Í gy mutatott
egy u|jal |mutató ujial el re mutat), akkor a lány í gy |vé gig

-

mutatia) mutatott, ké t ulial, Akkor felmutatott, a lány le-

mutatott, Akkor tenyeré vel mutatott, a lány ököllel
ml]toif
- Nagyon szé pen köszónöm, jól felett, Megnyerte a

gazdája,

- Három hé t mú lva lehet a gazdámmal beszé lni,
de,,. majd elmegy a gazdám magáho,
-

ló,

Hát mingyár a magyal pap í rt egy papí rt, hogy megnyerte, aiáí rt, hogy
a bukó,
bukta meg,
Na, elmegy a magyar pap, megy a lány,
- Na - aszondia -, mi Vót a ké rdé s?
- Hát el bb aszonta, hogy kiszú rja a szememet, az
egyik szememet, é n azt mondtam, akkor é n szú rom a
magáé t mind a kett í | í vé qiq mutatia) Akko' felmutatott,
hogy ha meghal, ü felmegy az é gbe, é n mutattam,
lent a fö]dbe mé sz, a pokolba| É sakkor tenyeret mUtatott, pofon vág, de é n mutattam az öklömet, hogy é n

ol(ollel t]lom

Há'peí sze, odahaza a lánynak vót egy öccse, né ma
Vót, é S tudott né mául.
- Dehát akkor, hogy legyen?
- Úgy, hogy mikor az hazajön, maga beszé lje meg
az orvossal, fizet egy koronát neki vagy valami, é s
akkor az orvos maId tesz egy VöröSkeresztet, tilos
bemenni, ragályos betegsé g van, Iis ma jd mikor iön,
akkor é n - aszondja - az é n szobámba viszem a magya r papot,
Hát í gy is Vót,
- Maga ma jd fekszik.
Há' má' rá vótak ké szü]ve, ha jön, Hát igen, Hallták,

Na, rendbe van, A lány í gy mondta a gazdáiának, De
majd mikor ké t-három hé t mú iva elment a magyar
papho, örömest fogadott kezet, mer' hát-hát
Vót a
nyertes, a román pap,
- Na - aszondja a magyar papnak - na, mit szósz
aho, mé k az er sebb vallás?
- A tied. Nem hittem, mé g öí ültem is, hogy a szolgálólány fog fele]ni, Mikor - aszondja - mutattam neki, hogy csak neked van istened? (d mutató uiial mutat)
AZ'mondta, hogy mind a kett nknek, Akkor mutattam
neki, hogy az é gben van az isten, asz' mondta, hogy a
földön is Van isten, Akkor ké rdeztem tüle, hogy lapos,
szé les a világ? AZ' mondta, hogy gömböiü, ami igaz,
hogy gömböiü, Tehát ewel megnyerté l, tí Z é Yí easzondja - adom a fele föIdemet használatra,
- ló van.
Akkol, amit ittak elejé nte, most mé g többet, örömi-

hogy cseng a cseng , akkor a pap bezárkódott, S ment a

b l a román pap fizette, Úgy, hogy aztán hazament, örö-

lány,

meSt,

BjZtoS,

]ó napot kí vánok! ]ónapot,
Itthon Van a tisztelend ú r?
a beteg, é S nem lehet vele beItthon, de pont
szé lnj.

-

a magyar pap,

- ]aj, pedig há' - aszondja - errül é s errül van szó,
hogyhát é n mán jöttem a fogadást Vé grehajtani.
- Tudom, van tudomásom róla, megbí Zott engem -
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-

a fele]et máské pp volt]! {NaqIJOt nevet
Mé
rt?
- aszondia a lány,
._ Rí melt, csak nem stjmelt. (tovább neuet.)
Hát a mesé nek vé ge vót.

- Csak

hozzá!)

IEGYzETEK:
l Ezt a mesé t simonká Togyer magyarul mondta el.
' mrrtu: a né ma (román)

