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Történt egyszer, amikor a világ 
még nem es volt egészen világ, 
s epp hogy ketiválasztotta az 
Úr a sötétséget a világosságtól, 
erőst elkeseredett. Azon törte a 
fejit, hogyha a búsongó hegyeket 
a rettenesen nagy fenyvesekkel 
kitalálta, s hezza a bűhosszú, 
csigorgó telet, a hitvány alignya-
rat, a vérszomjas farkasokat, az 
ideges barnamedvéket, a pina-
rágó halakat, a mándrucokat és 
a rézfaszú baglyokat, a hatodik 
nap délutánján cseppet meg-
szusszan, hogy bele ne rekkenjen 
a nagy erőlködésbe, s aztán csak 
lesz valahogy tovább es. 

A mü jó Istenünk nagyon el 
volt keskenyedve, nem jutott 
semmi eszibe, mivel folytassa a 
teremtést. Azt gyanította, hogy 
az a minden hájjal megkent, vén 
Lucifer keze benne van a dolog-
ban, mert ő nem epp úgy ter-
vezte, hogy a tél ilyen sokáig fog 
tartani, s a nyár olyan rövid lesz, 
hogy a pálinkafák a rügyeiket 
epp hogy csak kibontják, a lájbit 
már kell es összegombolni, s a 
pityókát kiásni. 

A Mindenható amíg így buson-
gott, háziszőttesből jó beszedett, 

s aztán kezdett lassacskán meg-
jönni a kedve. Kitalálta, hogy 
Csaba királyfi t csillagos ösvé-
nyen béerészti Székelyföldre.

De aztán mindjárt el es keske-
nyedett újra, hogy a sok munka 
megint kárba fog veszni, mert 
Csaba királyfi t mindhiába küldi 
ide, az amilyen anyámasszony 
katonája, Nagyváradnál mesz-
szebbre nemigen fog jutni, amint 
kapaszkodik fel a Királyhágón 
– csillagos ösvény ide vagy oda 
–, az első hitványabb mándruc 
megvacsorázza. Addig mind tu-
sakodott, arra jutott, hogyha a 
vérmedve másából kreálna es 
férfi t, az se maradna meg ezen 
az öreghomályos, kietlen tájon. 
Mit gondolt, mit nem, arra az 
elhatározásra jutott, megterem-
ti elébb a székely fehérnépet, s 
csak utána a férfi t.

Igen jó kedvre kerekedett az Úr, 
amint ezt kifundálta, Gyergyóban 
még a nap es kisütött örömibe, 
s húsz fok fölé ugrott a hőmérő 
higanyszálja, olyan meleg lett, 
hogy a medvék levették a bundá-
jukat, s csóré kakálóval ugrabug-
ráltak a málnavészben, mint vala-
mi csemer afrikai páviánok. 

Az Úr nem sokat lacafi cázott, 
milyen legyen a székely nő: saját 
képére álmodta meg a más asz-
szonynépekkel essze nem hason-
lítható, igen csalafi nta s tűzről-
pattant székely asszonyt, akinek 
a szépségére s a kacérságára or-
szág-világ a csudájára jár ma es. 
Ha nem lenne olyan hamis, ejsze 
még az oláhokat es megszeledíte-
né, s mind székely zászlókat tenné-
nek ki a bukaresti országpalotára. 

Ezek az asszonyok szívósak, 
mint az acél, s délcegek, mint a fi -
atal lucifenyő. Dologidőben szülik 
meg csemetéiket, legalább nyolc 

kilenc gyermeket. Ha leánygyer-
mekük lesz, mennek es tovább 
szénát takarni, nem dedecsálják 
őket, a leánygyermek ugyanis 
születésétől fogva fel van készülve 
mindenre. Sírással az idejit nem 
pazarolja, sírni csak a tápos pe-
cánkák szoktak, a székely leány 
nem itatja az egereket hiábavaló-
an. Ha az ura az asszonybosszan-
tóban van, a kaszát megfeni, a fü-
vet levágja, az állatokat ellássa, a 
vacsorát megfőzi, a gyermekeket 
lefekteti, s kiül a tornácra várni az 
ő szerelmetes társát. 

De ha netán az kajtár ölű, oláh 

fehérnépek után koslat, a bol-
dogságos Szűzanya se menti meg 
az asszony haragjától, még a las-
kasirítő es előkerül a kamarából! 

S hogy mégis miért édesgeti 
magához, ölelgeti, babusgatja, s 
kéri a bocsánatát az atya fi ? Mett 
tudja, hogy napszentületkor, 
hogyha összecsombolyodik véle 
az ágyba, olyan édes öl sehunn a 
világon nem várja, s ha az asszony 
a reggelit az asztalra teszi, s nem 
évelődik, csúfolkodik vele, olyan 
boldogság kezdi feszegetni az ő 
mejit, hogy ejsze még a hó es elol-
vad a hegyek kucsmájáról.
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No hát, ejszen lássunk mán en-
nek is neki, mit es hadovál ez a 
papiros itten székely üdőről s a 
guruzsmáról!

Vót innen es túl, onnan es túl 
egy kicsi székely leányka, me-
nyecske (tán nem is vót egészen 
kicsi se, meg székely se, de ilyen-
formán egy cseppet jobban illik 
a mesémbe). Há ez a menyecs-
ke tudta es, nem es, mit mond a 
kerge szű a mellyecskéjiben, de ő 
biza ráült a székely üdő vonatocs-
kájára, s nekiindult a Hargitának. 
Havasak vótak a büh nagy hegyek, 
no de azért egy Tündérország az. 
S há ott a vonaton szemben ült 
vele Málna András Alajos, de nem 
es hiszitek el, Orbán János Dénes 
hangján köszöntötte:

– Ej, te menyecske, ismered-é a 
Hófehérnépecske történetét? – a 
menyecske mind mondta, hogy 
hát ő biza arról még sohase hal-

lott egy cseppet se. Hát mi légyen 
az? S akkor az az ember elkezdett 
mesélni. Na de az ojjan szépen 
mondotta a dolgokat ottan, a le-
ánykának esett le az álla – kellett 
megtámogassa – a nagy gyönyö-
rűségtől. S háéppeg mikor béfe-
jezte, egy nagy Sántha ember jött 
bé az ajtón, s a menyecske kezébe 
adott egy könyvecskét. Kérte, ne 
olvassa el, mert belélapoz, s elve-
szik benne, hogy csapot s papot 
is maga mögött hagy. No de a le-
ányka sem vót hiába leányka, mi-
helyt félrepillogott a nagy Sántha 
ember, már nyitotta is ki a köny-
vecskét, s veszett belé. Mire a vé-
gére ért, már egyik fér fi embert 
sem látta maga körül, csak a büh 
nagy erdőséget odakünn. Le es 
szállt, hogy nezze meg.

De jaj, micsoda rémiszt őségek 
járultak elébe! Alakváltó oktalan 
állatok s büh nagy állatok csordá-

ja! Meg es ijedett, szaladott tova. 
Ejszen tán nem jó helyre került, 
micsoda szörnyek várnak még itt 
rá a büh nagy hegyek között ebben 
a kiköpült Erdélyországban?

Egyszerre kivilágosodott az ég, 
s jóságos angyal szállott alá. Mind 
mondta nagy szózatossággal: „Ne 
aggódj leányka! Nesze, itt van ez, 
szótárnak híjják mifelénk. Ebből 

megismered az itteni népet es, az 
itteni világot es, az állatokat es, 
a növényeket es, de legfőképp a 
mónyókolást érteti meg veled, na 
áldjon meg az Isten!” – s azzal el-
rebbent, mint a madár. De hogy 
ne kóvályogjunk össze-vissza, az 
égből mindenféle nóták es hallat-
szottak Vonzó Csóré Felsőtestő-
ekről meg Pistáról, aki pityókával 
foglalja a hazát. A menyecske azt 
sem tudta, piruljon-e vagy kacag-
jon. Ejszen inkább kacagott. No, 
de ne nyeletlenkedjünk tovább, 
mert sose jutunk a végére.

A teremburáját! Há nem es 
kérdeztem: szereted-é a székely 
humort, atyafi? Mer ha nem, én 
biza nem koptatom itt a tollam 
hegyit tovább! S ha méges, hát 
olvasd el a mese végit magad! 
De aztán meg ne ijedjél, ha a 
székely embereket túrós laská-
ért kötözik es meg!
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