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mese
Duma-István András

A mai világban meséhez több-
féleképpen is hozzájuthatnak 
a gyermekek: hallgathatnak 
cédét, rajzfilmet nézhetnek, 
könyveket olvashatnak, hallgat-
hatják az óvónénit vagy tanító-
bácsit. Biztosan szépek ezek az 
alkalmak is. 

Ám a mesék a mi gyerekko-
runkban olyanok voltak, mint 
egy ígért mennyei ország rétje! 
A mese rejtelmei is mások vol-
tak akkor, amikor még nem is-
merték a televíziót, rádiót, talán 
könyvet se olvastak. A gyerme-
kek egész nap közel voltak szü-
leikhez, nagymamáikhoz, ro-
konaikhoz, és bizony sok mesét 
hallottak tőlük. Az se volt unal-
mas, ha ugyanazt a mesét más-
más személy mondta el, mert a 
mesélőnek külön története volt 
és kiejtése, észlelése.

De jó volt! Mert a mesékbe a 
gyerekek is bele tudtak szólni, 
kérdezni, néha hozzátenni más 
mesélő emlékeiből.

Hejbrej! De szépek voltak azok 
az idők! Nos, hogy is történtek 
ezek a mesék?

Reggel a nagymama, akit má-
mókának hívtunk, vagy a szülők, 
akiket mieinknek mondtunk, 
megkérdezték, hogy mit álmo-
dott a gyerek. Aztán, ha elme-
sélte, a szülők is elmesélték egy-
másnak, mit álmodtak, ezek után 

elmondták, hogy mit jelent az ál-
modott mese.

Néha aztán ez meg is valósult. 
Nem egyszer volt az, ha a gyerek 
valami rosszról álmodott, akkor 
attól a rossztól meg tudott sza-
badulni. Az időjárást is ki lehe-
tett olvasni a mesékből. Na, hogy 
az ember ne felejtse el az álmot, 
nem volt szabad ébredéskor az 
ablakra nézni, mert akkor azon-
nal el is felejtette, amit álmodott.

Reggel ilyeneket meséltek az 
idősebbek:

– Ha kocsival való utazásról 
álmodik az ember, akkor bizony 
elkésik valahonnan, valamiről 
lemarad.

– Ha kígyóról álmodik, akkor 
nagy szelek lesznek.

– Ha pedig magadat csórén ál-
modod, és ezért szégyenkezel, ak-
kor azon a napon szerencséd lesz.

– Ha egy halottal álmodott va-
laki, esetleg az álomban együtt 
ebédelt a halottal, akkor azon a 
napon vagy imádkozott érte, vagy 
ha nem, akkor istenébe, azaz in-
gyen élelmiszert adott valakinek.

Ez utóbbiról mondok el most 
nektek egy mesét. Egyszer az 
egyik barátom édesanyja azt ál-
modta, hogy a halott nagyapjá-
val ebédelt. Hát, ezek után ő úgy 
gondolta, hogy bizony geluskát1

fog főzni, és istenébe adja vala-
kinek. A geluska nagy dolog, de 
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az istenébe való is különleges, 
mert az ilyen ételt úgy kell meg-
csinálni, hogy valaki szeresse. 
Nos, úgy gondolta az asszony, 
hogy bizony nem málét tesz 
mellé, hanem pitánt2. Aztán ez-
zel van egy jó munka.

Vette az asszony magát, és 
reggeltől délig készítette az ételt. 

Csak nézték a gyermekei, és 
csorgott a nyáluk, mert sok min-
den jó került bele: káposzta, hús, 
szalonnadarabok, közéje csórik3, 
többféle levélbe: szőlő, cékla, 
martilapu, káposztalevél, ez is 
zöld meg fehér. Olyan fi nom per-
gelést4 is raktak e galuskába, hogy 
az illata a legelőn is érződött. Az-
tán milyen paprikát aprítottak, 
amit nálunk borsnak hívnak! 
Néha murkot is őröltek közé, s 
mi mindent. A fi nom rizs mellé 
bizony kása5 is került. Amint az 
egész megvolt, jó apró geluskát 
csináltak, nem úgy, mint a káko-
vaiak6, vagy az oláh falvakban.

Azelőtt, hogy a kóprist7 a főző 
csupor tetejére tették volna, bi-
zony két jó nagy töltött paprikát 
– borsot – is ráraktak, és apró 
savanykás petlegyikát8.

Ameddig ez főtt, addig az asz-
szonyok kását pukkasztottak, 
édes céklát főztek, török bósz-
tánt9 sütöttek, s némi búzalisz-
tet is kevertek kevés tejjel egy 
hosszú, mély teknőbe.

Amint ez megvolt, a pukkasz-
tott kását sült török bósztánnal 
keverték, a főtt, édes céklát is 
megracskolták10, és ahogy ezt a 
tepsi távába11 vetették, a tetejét 
megkenték azzal a búzaliszttel, 
amit rántottak, egy-két tojással 
és téjvel12. Így aztán a pitánt is 
betették a kemencébe.

Mindez a sok fi nomság készen 
volt, ahogy hazaértünk az etető-
ből13. Egyszer csak jön e bará-
tom, s azt mondja: nem mennék 
én el vele Budára14, hogy vigyük 
el az istenébe valót, e geluskát e 
csiporral. Mert az édesanyja is-
tenébe valót akar adni egy budai 
komásszonyának15.

Nagyon gazdag komásszony 
volt az, én jól ismertem, így hát 
csodálkoztam is, miért kell en-
nek istenébe vinni. Mivel anyám 
is meghallotta, azt mondja:

– Ameddig rágnak az állatok, 
vigyétek el az istenébe valót! – 
Kellett is mennem, mert bizony 
a tarisznyát Misikém nem tudta 
volna egyedül elvinni.

Azt mondja Misi nekem:
– Brej András! Akkora jót, 

mint ma ettem, talán egy hete 
nem ettem, de tudd meg, nagyon 
fi nom ez a geluska. – Ezt aztán a 
többi gyerekek is meghallották, 
és lassan annyian gyűltünk ösz-
sze, hogy volt, aki vigye a tarisz-
nyát, mert nehéz es volt, és sütött 
is. Hisz tűzön és kemencében 
járt mindenestől a csupor.

1 olyan, mint a töltött káposzta, csak

szőlőlapiba csavarba

2 kukoricakása kemencében sütve. Hason-

lít a kenyérre, de élesztő nélkül készül.

3 disznóbőr a szalonnáról

4 amiben van hagyma, petrezselyem,

paradicsom, hús

5 kukoricadara

6 Forrófalva része

7 fazékfedél, általában a cserépedénynél

8 paradicsom

9 sütőtök

10 törték

11 tepsibe

De nemcsak a barátunk any-
ja álmodott, hanem mi is: én 
éppen kocsikáztam az álmom-
ban, más kígyót álmodott, má-
sik meg nem emlékezett, mert 
ugye ablakra nézett. S aztán, 
ahogy haladtunk ki Tyúkszer-
ből s Klézséből es le e Páládin16, 
elkezdett fújni a szél.

Erre mondja az egyik gyerek:
– Látjátok-e, brej, az álom az 

álom, én nemcsak kígyót álmod-
tam. – Úgy is volt, még kevés eső 
is jött a széllel. Olyan apró per-
me17 volt, úgyhogy az egyik dió-
fa alatt húzódtunk meg. Nos, az 
egyik gyerek azt mondja:

– Hadd nézzük meg, milyen e 
geluska, és hogy mutat ki a pi-
tán! – Bele is csipegettünk, mi-
közben a legkisebb már le is vet-
te e csuporból e kóprist, és „se 
ide, se oda, mint annak a rend-
je”, megettük az egészet.

Bizony akkor jutott nekem is 
eszembe az álmom, hogy vala-
miről lemaradunk. Bizony, hogy 
állhatunk oda, akihez küldtek, 
Misi édesanyjának komámasz-
szonyához, üres edénnyel!?

Na, ezek után visszamentünk 
az üres csuporral és az üres ta-
risznyával, de azért féltünk. Az 
a szokás volt, hogy ha istenibe 
kaptál valamit, akkor egy jellel 
azt meg kellett köszönni – már-
pedig mü jelt nem hoztunk.

Amikor megérkeztünk, Misi 
édesanyja kérdezett:

– Honn18 volt komásszony? – 
kérdezte Misi anyja.

– Hon! – válaszoltunk, sze-
gény Misi meg se szólalt. A ba-
rátait semmiképpen nem adta 
volna el.

– Mit mondott?
– Semmit! – válaszoltunk mi.
– Legalább abból a fi nom kör-

téből se küldött? – mondta az 
asszony.

– Dehogy! Tudja kend, hogy 
milyen „fekete májúak” ezek e 
nagyon gazdagok.

Aztán mindenki ment a dolgá-
ra, mü gyermekek pedig elbeszél-
tük, hogy „nem lehet ebből nagy 
baj”, mert aki kígyót álmodott, az 
be is teljesült, és az én álmom is 
beteljesült. Csak hát bizony ezt 
mondd el Misi anyjának is!

Az etetőhely19 szomszédjában 
dolgoztak a szüleink, ide sietett 
Misi édesanyja is, mert akkor 
az emberek néha kalákában is 
dolgoztak.

Aztán engem odahívtak, hogy 
vigyek a forrásból vizet. Hoztam 
es, ameddig a felnőttek megpi-
hentek. Na de ott ragadtam, az 
emberek pedig elkezdtek beszél-
getni. Misi édesanyja nagy büsz-
kén elmondta, hogy mit álmo-
dott, és az álmának eleget tett, 
így hát most ide is hozott némi 
pitánt és geluskát abból, amit ké-
szített a komásszonyának.

Szovába vágtam és azt 
mondtam:

– Akkor minden rendben van, 
hisz az álmok teljesültek.

– Hogyhogy? – kérdezte az 
egyik eszesebb asszony.

– Úgy, hogy János kígyót ál-
modott, s aztán meg es lett e 
szél, e szél miatt perme es lett, 
s mi leültünk a Páládi alatti dió 
alá. Aztán le is maradtunk a do-
logról, mert e kicsik felöntötték 
e csiprot20, meg belecsíptek e 
pitánba.

– Hogy mi!? – szökött fel Misi 
édesanyja. – S a komásszonyhoz 
nem mentetek?

– Nem bizony, mert én az ál-
momban egész éjjel kocsikáztam, 
aztán mivel mentünk volna?

Jaj, hát láttátok volna a barátom 
édesanyját, irult-pirult, fehéredett, 
s majdnem olyan fekete lett, mint 
a katrinca21 feketéje22. Ha a többiek 
nem vicceltek volna egy keveset, jaj 
lett volna nekem. Az egyik férfi  az-
tán tettette magát, hogy elcsúszott 
e lába, s leömlött e víz.

– Menjél csak fi am, hozd ide e 
másik korsót e tarisznyáktól!

Jó, fi nom bor volt benne, az-
tán nagy nevetés kerekedett, a 
munkának is vége lett.

Még Misi barátomnak se lett 
semmi baja, mert a felnőttek meg-
nyugtatták az édesanyát. Másnap 
új istenébe való készült, hisz az 
egészet „így akarta a Jóisten”, ezt 
az álmokban is bebizonyította.

Két hétig aztán minden család 
ezt a mesét mesélte. A gyerekek 
is mesélték, s így tovább. Semmi 
rosszra ne gondoljatok, csak jóra 
s vidámra!

12 tejjel

13 legeltetésből

14 Klézse falurésze

15 komámasszonynak

16 Klézse és Buda között

17 szemerkélés, vagy egy kis eső rövid idő

alatt

18 otthon

19 legelőhely

20 csupor

21 szoknya, amit körbe szoktak tekerni,

és megkötik

22 a katrinca hátsó része nem hímzett,

ezért fekete




