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Balázs K. Attila (1973, Barót) író, költő
Bálint Kinga Katalin (1992, Székelyudvarhely) újságíró
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Borbé Levente (1967, Csíkszentimre) könyvtáros
Demeter Szilárd  (1976, Szentegyháza) író, rockzenész, politikai elemz ő
Dimény H. Árpád (1977, Kézdivásárhely) újságíró, költ ő
Fekete Vince  (1965, Kézdivásárhely) költő, szerkesztő, műfordító
Ferenczes István (1945, Csíkpálfalva) költ ő, író, újságíró
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Hosszu Zoltán  (1897, Kálnok, Sepsiszék – 1944?) jogász, színész, humorista
Hosszu Enikő (1947, Budapest) múzeumvezető
Ilyés Krisztinka (1999, Keszthely) költő
Iochom István (1956, Déva) újságíró, közíró
Katona Zoltán  (1976, Székelyudvarhely) újságíró, 
rádiós szerkesztő-műsorvezető
Kozma Attila  (1977, Kovászna) színész, humorista
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Molnár Vilmos  (1962, Csíkszereda) író, költő, szerkesztő
Muszka Sándor  (1980, Kézdivásárhely) költő, író
Orbán János Dénes  (1973, Brassó) költő, író, drámaíró
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtudós
Szekáry Zsuzsanna (1986, Budapest) képzőművész
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat Csillag István grafi kus (1976, Csíkszereda) műveivel 
illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐIRENDEL JEN KÖNYVET POSTÁN!

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT.

Készült a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofi t Kft. Előretolt Helyőrség Íróakadémia programja keretében. A lap része az Előretolt Helyőrség-
lapcsaládnak. Az Erdélyi Médiatér Egyesület megbízásából kiadja a Varjúvár Kiadó Kft.  Főszerkesztő: Szentmártoni János  Felelős szerkesztő: Sántha Attila 
 Szerkesztők: Bálint Tamás, Muszka Sándor, Péter Beáta, Varga Melinda  Főmunkatárs: Miklóssi Szabó István  Szerkesztőségi titkár: Tímár Mónika  Tördelés, 
korrektúra: Príma Press Kft.  Cím: RO-410066 Nagyvárad, Spiru Haret utca 1. szám  E-mail: offi ce@eloretolthelyorseg.ro  ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844.

ODALETT A JÓ FOTBAL, MIND A FING, JÓSKA... (katona)

Sorszám Cím Ár 
1 Demeter Szilárd: Hármasoltár ( 468 oldal, keménytáblás) 37 lej
2 György A   la: Lucius Caius Tarquinius Porsenna – Emlékiratok 

(124 oldal, keménytáblás) 32 lej

3 Molnár Vilmos: Csodák ideje (192 oldal, keménytáblás) 49 lej

4 Muszka Sándor: Szégyen (80 oldal, keménytáblás, színes) 32 lej
5 Muszka Sándor: Sanyi bá. Székely egypercesek 

(CD mellékle  el) (160 oldal, keménytáblás, színes) 44 lej

6 Muszka Sándor: A lusta dög (256 oldal, keménytáblás, színes) 44 lej

7 Orbán János Dénes: Véres képeslap Erdélyből 
(152 oldal, keménytáblás, színes) 44 lej

8 Orbán János Dénes: Vajda Albert ismét csütörtököt mond 
(192 oldal, keménytáblás) 37 lej

9 Pataki Tamás: Murokff yban vérré válik az abszint 
(268 oldal, keménytáblás) 37 lej

10 Sántha A   la: Bühnagy székely szótár 
(472 oldal, keménytáblás, színes) 99 lej
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– Hálló? Te vagyé, Jóska? Na. 
Odavótunk Kerekessel a pijacra 
valamelyik nap, s ahajt a gogo-
sár fölött összeüvőtött valami 
román fehérnéppel, olyan cigö-
nijáda lett, hogy mindenki min-
ket nezett. Mi? Há elég ahheza, 
értöttedé, hogy lementünk go-
gost s vinetát venni, hogy te-
gyék el a zakuszkát Kerekesék. 
S há megvettük a vinetát a ro-
mántóll, kérlekszépenn, s neki-
állott eggy másikkal alkudozni 
a gogos fölött, értötte-
dé, de há ez a kolontos 
Kerekes a katonaságnál 
esszeszedett romántu-
dományával ahajt elkez-
dett tudálékoskodni s 
öt perc alatt akkora ór-
dittozás lett, hogy min-
denki minket nezett s a 
fehérnéphez eggy kápiját 
is hezzavágott. Aszittem, 
ott hellybe megnyuvasz-
sza. Me megeggyesztek, 
hogy megveszen tizenöt 
kiló gogost eggy nagy 
raffijaneccbe s két kiló 
kápiját, s lemérték, ér-
töttedé, s a véginn a 
fehérnép százeggyig ál-
litotta, hogy ő nem any-
nyit mondott, amennyit 
mondott, s hogy zsúr pé 
dumnyézéu, s minden, 
s ennek főfutott az agy-
vize, me valami hitványokat 
is belémért, s aszonta, vásár 
vissza, s a sok gogost kiborit-
totta, s eggy asztalnál tovább 
vásáróltunk bé. Osztán utánna 
az a két fehérnép szólalkozott 
essze, me az ember asztot gon-
dólná, hogy ezek mind eggyütt 
vannak, kérlekszépenn, de 
nem, me asztot lesik, hogy hogy 
tuggyanak eggyik a másiknak 
keresztbe tenni. Na. S osztán 
a másik Górzs megyeji fehér-
néptőll bosszúbóll bévásárólt, 

hogy a másikot egye a fene ott 
mellette.

Na. Osztán a pincébe ahajt leűl-
tünk, s megittunk eggy-eggy po-
hár házibórt, értöttedé, s osztán 
elosztottuk a fotbalt. Annakide-
jinn fi jatalabb korunkba is állan-
dóan vagy Keresztúr vagy Csík, 
vagy Vásárhelly tett keresztbe a 
fotbalba is, mijánnuk nem lehetett 
főlmenni a Béligába. Ejj, mit kín-
lóttunk akkór ezzel a fotballal, te 
Jóska! Há jól emlékszell, me má te 

is ott vótáll véllünk, hogy annak-
idejinn hány meccset elcsalattak 
ezek a szitás keresztúriak s azok 
a pirosspofájjú csíkijak, te! Most 
is, amikó jut eszembe, há jő hogy 
béfussak a pályára, úgy fől tudom 
idegesitteni magamot. Hálló? El-
telt az a harminc-harmincöt esz-
tendő azóta, te Jóska, szép lassan 
megöregettünk, de el nem tudom 
felejteni, hogy mennyien vótunk 
eggy-eggy fotbalmeccsen, hogy 
ahajt úgy szorúltunk egymás 
mellett a szombatfali tribünönn, 

mind a heringek, de úgy üvőtöt-
tünk, ahogy a tórkunkonn kifért. 
Eccer nagy idők vótak, Jóska..! 
Amikó nyócvanhatba a nagy bőcs 
Európa-bajnok Sztyáuát mege-
resztettük négy-kettőre, há aszit-
tem, hogy odapisíllek az örömt őll, 
s asztot is, hogy itt eggy eszten-
dőnn belűll ahajt Béliga lessz. Há 
úgy jácottak Szávujék s Bodonyi-
jék Picurkájékkal, mind a macska 
az egérrel, há Sztüngácsú négy 
olyan gólt bévett, kérlekszépenn, 

hogy asse tutták, hól vannak. 
Ott mocskoskodhattak a pályán 
Mázsárujék s Sztójkájék, értötte-
dé, me vizet se vihettek a mijén-
keknek, minnyá-minnyá fölem-
legeti Kerekes, a fösső szomszéd 
is asztot a meccset. Jó csapat vót 
a Progresz, Jóska, jól esszeszet-
ték vót a fotbalistákot, öröm vót 
meccsre menni. Ugyé vasárnap 
tizeneggyre tetették az elvtársak, 
az ilyen Sanyi bá-féllék a meccset, 
kérlekszépenn, hogy a férfi jak ne 
tuggyanak templomba menni, s 

osztán annyian vótunk odalenn 
a tribünbe, hogy alig fértünk bé, 
még csoda, hogy essze nem om-
lott alattunk az egéssz. Jött ott 
Keresztúr, jöttek föl a reggeli vo-
nattal nagy dérrel-dúrral a szi-
tások, értöttedé, hogy így lessz 
s hogy úgy lessz s osztán eggy 
nagy büdöss három-nullal s lógó 
órral mehettek haza a déllivel, 
me le vótak tőrvel úgy, mind a bili 
füle. A réjakövetkező kedden még 
pijacra se mertek főjönni Udvar-

helyré, me a vonatonn még a ga-
lamfalijak is őköt baszogatták. Há 
így vóté, Jóska, vagy nem így vót? 
Én még most is úgy főmondom az 
akkori csapatot, értöttedé, mind 
a miatyánkot, me hétr őll hétre 
mindenkit szarrá vertünk, s csak 
a bírókkal tuttak megfogatni. Há 
amikó Szávúj két fejesgóllal elin-
tészte vót az Ávüntúl Régent, há 
ki vótunk bolondúlval, kérlekszé-
penn, aznap eggy láda sőrt bé-
nyeltünk a parkba. De há ólcsó is 
vót a sőr akkórjába – már ha vót, 

értöttedé – me csupa hat lejétt at-
ták, mind a mozijegyet. Hálló? Há 
jóll emlékszell te is, Jóska. Más 
világ vót, s a fotbal is más vót. Av-
vót a mi világunk, Jóska, me ott 
osztán kiüvőthetük magunkbóll, 
amit a milicija belénkszoritott, s 
nem érdekelt, hogy a tribünbe a 
fejesek bé vannak űltetvel, me se 
én, se Kerekes, se te nem tartot-
tuk vissza a pofánkot. Ott lehetett. 
Csak osztán mindig, de mindig 
elrendeszte valaki vagy valakik, 

kérlekszépenn, hogy ne me-
hessünk föl a Béligába, me 
vagy az Elektrómures vagy 
Keresztúr mindig meg-
csinálta a bíróval, kérlek-
szépenn, s osztán akkó mi 
vótunk esszetőrvel. A posta 
előtt vártuk az eredmént, s 
ahogy megtuttuk, hogy ki-
kaptunk, azzal a lendülettel 
tekertük le a Dzsungelbe 
vagy bé a Szelektbe, s addig 
ittunk, amíg réjánkestele-
dett. Én ha jól emlékszem, 
Jóska, há Kerekes asszem, 
hogy pont az Elektrómures 
elleni meccs utánn képelt 
vót fől valakit valamelyik 
bodegába, me még a milici-
ját is kihívták, s másnap bé 
a mesterhez a gyárba, alig 
úszta vót meg eggy áver-
tiszmenttel, ahajt szinte 
bézárták vót. Mi? Hálló? 

Megbékéltünk Kerekessel, Jós-
ka, me há az ember hijába tart 
haragot eggy fi ng mijánn, kér-
lekszépenn, még akkor is, ha 
az a templomba vót. Ilyen ez a 
szomszéccság, értöttedé, eggy 
huszonnyóc-harmincesztendős 
baráccságot nem lehet főlrúg-
ni, mind a fi ngot, úgyhogy va-
lamelyik nap odale a bodegába 
megittunk vagy nyóc sőrt, s osz-
tán Kerekes bocsánatot kért, s 
még eggy fél köményesre is meg-
hívott. Na, úgyhogy így állunk.




