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Enesei Dorner Béla (1869–1954) 
1869-ben született Tatán, ahol édesapja 
az Esterházy-birtok gazdatisztje volt. 
Dorner így korán kapcsolatba került a 
mezőgazdaság problémáival. 1898-ban a 
Földművelésügyi Minisztérium állat-
egészségügyi szakosztályán gazdasági 
szakértő, két év múlva már gazdasági 
intéző volt.

Személye a magyar állam székely-
földi népsegítési akciója keretében 1902-
ben létrehozott Miniszteri Kirendeltség 
által kötődik Udvarhelyhez. A szakmi-
nisztérium 1904-ben küldte Székelyud-
varhelyre, a kirendeltség helyi teen-
dőinek végzésére. Itt 1904–1909 között 
fejtette ki Udvarhely megye lakossága 
gazdasági helyzetének javítását célozó 
tevékenységét.

Állattenyésztési szakember lévén, te-
vékenységének fő ága is ebben az irány-
ban bontakozik ki. Kezdeményezésére 
Udvarhely megyében, Alsósiménfalván 
1904. június 12-én alakult meg – Ma-
gyarországon először – egy állattenyész-
tési szövetkezet olyan biztosítási rend-
szerrel, amely a szövetkezet tagjainak 
sertésállományát is biztosította. De szor-
galmazta továbbá a baromfi- és marha-
tenyésztés fellendítését, a legelők felja-
vítását, részt vett az 1906-ban Székely-
udvarhelyen alakított vadásztársaság 
alapszabályának kidolgozásában is.

Dorner gondot viselt arra, hogy a szé-
kelyföldi kisgazdákat megismertesse a 
hatékonyabb módszerek használatával. 
A mezőgazdaság fellendítése egyik na-
gyon fontos eszközének a szakkönyvek 
olvasását tartotta. Jelentős szakírói mun-
kássága. Számos cikke jelent meg a szak-
lapokban, több szakkönyvet ismertetett. 
A Mezőgazdasági Szemle és az Állatte-
nyésztési Szemle főszerkesztője volt. Ön-
álló kötetei közül említjük: A sertés 
Magyarországban (Bp., 1901); Sertéste-
nyésztés (Bp., 1910); Kaszáló- és lege-
lőjavítás (Bp., 1912); Rétek és legelők 
művelése és termésfokozása (Bp., 1923); 
A rétek és kaszálók műtrágyázása (Bp., 
1928); Hússertéstenyésztésünk mai hely-
zete (Bp., 1936).

Amikor 1909-ben visszarendelték 
Magyarországra, a Székely-Udvarhely 
című lap szerkesztőségét elárasztották a 
kisgazdák „siralmasabbnál siralmasabb” 
levelei, amelyekben prózában és versben 
kívántak búcsút venni „a nagyságos Dor-
ner úrtól, aki velük oly sok jót tett.” 

(Lásd bővebben Róth András Lajos: 
Dorner Béla, a székely gazdák nevelője. 
In: Székelyföld, 1999/10.)

Dorner Béla nem felejtette el székely-
földi élményeit, a derűs eseményeket, 
amelyeknek részese volt. 31 év eltelte 
után emlékeit papírra vetette, kötetbe 
foglalta. Székelyföldi esetek. Erdélyi gaz-
dasági emlékek című kötete 1940-ben je-
lent meg Budapesten. Ebből közlünk 
most néhány érdekes részletet.

A hivatalos titok
Székelyudvarhelyen sok évtizeddel 

ezelőtt volt egy megyefőnök, aki nagyon 
szigorúan bánt az alárendeltjeivel. Ez 
még nem lett volna baj, hanem azzal, 
hogy olykor könnyen kidobálta az embe-
reket a hivatalukból, általános gyűlöletet 
keltett.

Egyszer megy este a főnök egy ven-
déglő előtt, mikor hallja az ő nevét kia-
bálni nyomdafestéket nem tűrő jelzők kí-
séretében. A legenyhébb – de többször 
ordítva elhangzott – kifejezés volt, hogy 
a főnök nagy szamár. Meghökken. Az ab-
lakhoz megy, és bosszankodva látja, 
hogy egy iddogáló asztaltársaságban 
egyik vármegyei hivatalnok „pocsékol-
ja” őt.

Nem tűröm! Nem tűröm! – mormogja 
magában.

Másnap hivatja a tiszti ügyészt, és 
fogcsikorgatva mondja el neki a dolgot 
azzal, hogy el kell csapni azt a gazem-
bert, aki őt így megsértette. A tiszti 
ügyésszel úgy beszélik meg a dolgot, 
hogy másként kell az ipsét megfogni, ne 
úgy, hogy publikálják a főnököt ért vérig 
sértő kifejezéseket.

A tiszti ügyész másnap megkezdi az 
illetőnél a hivatalvizsgálatot. Ez tart két 
napig, három napig, de nem talált semmi 
olyan szabálytalanságot, amivel az illetőt 
állásvesztésre lehetne ítélni.

A főnök nagyon elégedetlenül hall-
gatja a tiszti ügyész referátumát. Tessék 
keresni és találni valami okot, amiért leg-
alább meg lehet a fickót bírságolni! – 
mondja a főnök a tiszti ügyésznek szi-
gorúan.

Rövidre reá összehívták a közgyű-
lést. Ott sok minden ügy letárgyalása 
után föláll a tiszti ügyész és egy papír-
lapból olvassa: X, Y., ilyen és ilyen tiszt-
viselőt X forint pénzbírságra kell ítélni, 
mert – elárulta a hivatalos titkot.

A zetelaki taliga
Zetelaka Udvarhely megyének legna-

gyobb havasi községe. A nagy községen 
túl már kezdődnek a nagy és nagyobb 
hegyek és a végeláthatatlan fenyves er-
dők. A szántóföld kevés, de annál na-

gyobb kiterjedésűek a hegyi kaszálók és 
legelők. A nép állattenyésztésből és „dec-
ka” fuvarozásból él. A hegyekben ugyan-
is sok a patak hajtotta fűrészmalom, így 
van sok ezer fuvarnyi „decka” Zetelakán. 
A régibb időben, mikor még az odavaló 
erdők sem voltak „úgy” letarolva, egy-
mást érték a faluban a fakereskedők.

Egyszer egy fakereskedő döcög ud-
varhelyi fiákerrel az úton, mikor látja, 
hogy egy székely vadonatúj bükkfata-
licskát tol maga előtt. Megállítja a kocsit 
és szól a székelynek. Ejnye, de jó formájú 
talicskája van „Kiednek”! Hogy egy 
ilyen talicska?

A székely ímmel-ámmal mondja: Ez 
nem eladó! Én magamnak készítettem.

No! De mégis! Mennyiért adná el? – 
kérdi tőle a kereskedő.

Hát! – mondja a székely – ennek 10 
korona lenne az ára.

A kereskedőnek fölvillan a szeme. No 
ez nem is lenne rossz dolog! Ilyen olcsón 
vagontételben jó nyereséggel lehetne el-
adni odaát Romániában. Mondja, kedves 
barátom: mennyiért tudná eladni darab-
ját, ha én 100 darabot rendelnék?

A székely ránéz és megmondja: 20 
koronáért darabját!

No hallja! – mondja megütődve a ke-
reskedő. – Hogy mondhat ilyet? Miért 
volna 100 darabnál dupla ára a talics-
kának?

A székely sunyít a szemével és mond-
ja: Azért instálom, mert ennek a fáját én 
loptam, de 100 darabnál „már a fát ven-
nem köllene”.

A jó tűzifa tüze
A tűzifát az udvarhelyi hetivásáron 

vettem mindig meg. Ide jöttek a fapiacra 
a falvakból a tűzifaárus szekerek. A dol-
got mindig a „nagy kocsisom”, a Mózes 
intézte el. Ő nagyon megnézte a tűzifát, 
mert a fát neki kellett aprítania, és ha a fa 
csomós volt, neki volt az baja a fűrésze-
lésnél és hasogatásnál. Rendszerint 
Oláhfalva községbeli „atyafitól” vette a 
fát, mert attól szép, csomómentes bükk-
fadorongot lehetett venni.

Történt, hogy egyik hetivásári napon 
a „nagy kocsis” elvezette a lovakat pat-
kolni a kovácshoz, így a „kis kocsis”, a 
Samu gyerek ment el fát venni a piacra. 
Ott azonban akkor nem jelent meg az 
oláhfalvi „fás ember”, így a Samu egy 
görcsös, vékony, girbe-gurba dorongos 
kocsi fát tudott csak megvenni egy Szent-
király községbeli „atyafitól”. Elől balla-
gott a Samu, utána az atyafi a nem valami 
díszes farakománnyal.

Éppen akkor értek lakásom kapujá-
hoz, mikor odaért a két lovat vezető Mó-
zes is, ki meglátva a görcsös dorongokat, 

dühbe gurul és ráordít a Samura:
– Nem megmondtam, hogy oláhfalvi fát 
vegyél, nem pedig ezt a szentkirályi sze-
metet!

Az őszbe csavarodott, nagy bárány-
bőrkucsmás székely rátekint a Mózesre 
és fejét lassan csóválva, így szól:
– Nem esméred te, öcsém, ezt a fát! Nem 
kell ennél fáinabb fa, mer ennek gono-
szabb tüze van, mint az oláhfalusinak! 

A korondi műtrágyázás
A műtrágyákkal eleinte nagyon ne-

hezen ment előre a dolog. Ez érthető is, 
egyrészt, mert a műtrágya nem pótolja az 
elmaradt istállótrágyázást, csak azt kie-
gészítve hatásos, így csak olyan földön 
látszott a hatása, amelyik meg volt is-
tállótrágyával is trágyázva. Ez pedig nem 
sok helyen volt meg. Másrészt azzal is 
baj volt, hogy az atyafiak a műtrágyákat 
megnyálazott ujjaik hegyével megkós-
tolták, és a kainit, a kénsavas ammóniák, 
Thomas-salak, sőt a szuperfoszfát is 
csípték a nyelvüket. Így azt tartották, 
hogy az méreg és a földjüket is kimarja, 
így nem akarták használni.

Eleinte pénzt egyáltalán nem akartak 
érte adni, hiába adtam nekik a jelenté-
keny államsegélyek mellett majdnem 
negyed áron. Így inkább a legelőjavítá-
sokra kapott államsegélyekből vásárolt 
műtrágyákhoz jutottak ingyen.

Szemet hunytam, ha a zsákokból 
„kezeltek” el 1-2 zsákkal maguknak is.

Korond községben a kopár hegyol-
dalas közlegelőre került a legelőjavítási 
munkaterv alapján egy szekér műtrágya 
is. A közlegelő egyik része, egy lankás 
domboldal az országúthoz nem volt 
messze, így jól oda lehetett látni. Egyik 
ügyes székellyel ősszel Thomas-salakot 
és kainitet vitettem oda, és nevem kez-
dőbetűit, a D. B. betűket hintettem be jó 
vastagon a kétféle műtrágyával. Nem 
szóltunk senkinek. A következő év tava-
szán arra kocsizva, figyelem, hogy van-e 
már hatás? Látszanak-e a betűk? Bizony 
nem sokat láttam.

Nyár elején azonban már jól látszot-
tak a betűk. Zöld színűkkel élesen kivál-
tak a mezőn. Erre azután már híre ment a 
műtrágyázás hatásának. Megkezdték az 
atyafiak a műtrágyákkal való megba-
rátkozást.

A teavaj és a bivalyvaj
Mikor már az előfeltételek megvoltak 

a tejszövetkezetek megalakítására (jobb 
tehénanyag, több takarmánytermelés, 
jobb etetés stb.), akkor – ha jó vezetőt 
kaptam – egymás után létesítettem a jobb 
falvakban a tejszövetkezeteket állami 
vajmesterek ellenőrzésével. Ugyanígy 
létesítettem az udvarhelyi juhtúrógyárat 
is. A gépeket az államtól kapták. A 
juhtúrógyárnak az akkori főispán, Ugron 
Ákos lett az elnöke.

A tejszövetkezetek vaját – a teavaj-
nak nevezett modern készítményt – Bu-
dapestre kellett elküldenünk, mert kö-
zelebb nem kaptunk piacot, Székelyud-
varhelyen pedig alig lehetett  eladni.

Az egyik vármegyei közgyűlésen 
Mátéffy nevű pénzügyigazgatósági titkár 
fölszólalt, hogy elvisszük a vajat, és az 
udvarhelyiek nem kaphatnak a székely 
nép produktumából. Erre egyik udvar-
helyi fűszeresnek adattam az Ürmössy 
József derék unitárius pap vezetése alatt 
álló homoródszentpáli tejszövetkezet ki-
tűnő vajából, hogy a városban árusítsa. A 
fűszeres azonban panaszkodott, hogy ke-
vés fogy. Arra kértem, hogy egyik inasá-
val kosaraztassa, és a házaknál kínálja. 
Bizony, így is kevés fogyott.

Mikor a fűszerest kérdeztem, hogy mi 
ennek az oka, akkor azt mondotta:
– Az itteni úrinépek a bivalyvajat kedve-
lik. Ez fehér és faggyúízű, de olcsóbb. 
Kérem, volt háziasszony, aki azt mondta 
a fiúnak: Eridj avval a teavajjal! Nekem 
nem teából, hanem bivalytejből készült 
vaj kell!

A haragos, de jószívű apa levele
Udvarhelyi urak mesélték el az alábbi 

esetet. A székelyudvarhelyi katolikus fő-
gimnáziumba járt egy vidéki örmény ke-
reskedő fia is. A csinos, fekete szemű és 
fekete hajú fiú azonban szívesebben járt a 
sok csinos székely kisasszonnyal a tánc-
iskolába, mint a gimnáziumba, így az-
után néhány tantárgyból el is bukott. An-
nál sűrűbben mentek azonban a levelek 
az apához, pénzt kérve.

Az apa azonban megharagudott. Egy-
szer így írt vissza a fiúnak: Aztat a le-
velet, amelybe pénzt kérsz: nem kaptam 

meg! Apád: Kristóf. Ui. Anyád tudtomon 
kívül betett a levélbe 10 koronát.

Tésúr, adja vissza a pipámat
Udvarhelyi uraktól hallottam több íz-

ben is elmesélni az alábbi történetet. A 
borszéki borvízzel a régebbi időkben a 
csíki székely bekalandozta az egész nagy 
Magyarországot. A borvizet eladta, he-
lyette törökbúzát vitt haza az ekhós sze-
kerén. Sokszor hónapokig is úton volt. 
Egyik ilyen székely felvetődött Pestre és 
eljutott az állatkertbe. Kurta szárú mak-
rapipa volt a szájában, de a dohány már 
kiégett, csak úgy tartotta a fogai között. 
Úgy megszokta az öreg a kedves pipáját, 
hogy talán még vele is aludt.

A székely különösen a majmok ketre-
cénél bámészkodott. Egy nagy ember 
formájú majom valósággal imponált ne-
ki, mert emberiesen járt-kelt, sőt kezet is 
fogott a rácson át az ápolójával. A szé-
kely is közel hajolt a rácshoz, mire a ma-
jom kinyúlt, kivette a pipát a székely szá-
jából, majd az övébe dugta.

A székely zokon vette, hogy pipáját 
elvették. Feddőleg rászólt a majomra:

Tésúr, adja vissza a pipámat! Ezt 
mind hangosabban ismételte. A majom 
erre felugrott, majd a belső helyiség csa-
póajtaját kinyitva, eltűnt. Este lett, az 
őrök a záróra miatt a közönséget kitessé-
kelték az állatkertből, velük a méltatlan-
kodó, pipáját visszakövetelő székelyt is.

Úgy egy-két hét múlva a székely Ud-
varhely főutcáján tart szekerével haza 
„Csíkország” felé. Történt, hogy az ud-
varhelyi református kollégium nagynevű 
tanáraihoz jött látogatóba Angliából egy 
skót professzor, kit a főutca egyik eme-
letes házában egyik tanár lakásán szállá-
soltak el. A skótnak vörös körszakálla 
volt és szőrös arcával távolról tényleg ha-
sonlított egy majomhoz. A vörös skót ki-
nézett az emeleti ablakból. Szájában an-
gol „nävy pajp” (matrózpipa) volt.

A pipáját vesztett székely éppen 
akkor hajt el az utcán. Föltekint az ab-
lakra, meglátja a skótot, és ostorát föl-
emelve, fölordít feléje: Tésúr! Adja már 
vissza a pipámat!

Székelyföldi esetek Őszi mélyszántás bemutatása Fekete-
halomban 1909-ben a székely kirán-

duló gazdák előtt 
Dorner Béla: Az erdélyi szászok

mezőgazdasága. Győr, 1910. 101.
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hogy egy iddogáló asztaltársaságban 
egyik vármegyei hivatalnok „pocsékol-
ja” őt.

Nem tűröm! Nem tűröm! – mormogja 
magában.

Másnap hivatja a tiszti ügyészt, és 
fogcsikorgatva mondja el neki a dolgot 
azzal, hogy el kell csapni azt a gazem-
bert, aki őt így megsértette. A tiszti 
ügyésszel úgy beszélik meg a dolgot, 
hogy másként kell az ipsét megfogni, ne 
úgy, hogy publikálják a főnököt ért vérig 
sértő kifejezéseket.

A tiszti ügyész másnap megkezdi az 
illetőnél a hivatalvizsgálatot. Ez tart két 
napig, három napig, de nem talált semmi 
olyan szabálytalanságot, amivel az illetőt 
állásvesztésre lehetne ítélni.

A főnök nagyon elégedetlenül hall-
gatja a tiszti ügyész referátumát. Tessék 
keresni és találni valami okot, amiért leg-
alább meg lehet a fickót bírságolni! – 
mondja a főnök a tiszti ügyésznek szi-
gorúan.

Rövidre reá összehívták a közgyű-
lést. Ott sok minden ügy letárgyalása 
után föláll a tiszti ügyész és egy papír-
lapból olvassa: X, Y., ilyen és ilyen tiszt-
viselőt X forint pénzbírságra kell ítélni, 
mert – elárulta a hivatalos titkot.

A zetelaki taliga
Zetelaka Udvarhely megyének legna-

gyobb havasi községe. A nagy községen 
túl már kezdődnek a nagy és nagyobb 
hegyek és a végeláthatatlan fenyves er-
dők. A szántóföld kevés, de annál na-

gyobb kiterjedésűek a hegyi kaszálók és 
legelők. A nép állattenyésztésből és „dec-
ka” fuvarozásból él. A hegyekben ugyan-
is sok a patak hajtotta fűrészmalom, így 
van sok ezer fuvarnyi „decka” Zetelakán. 
A régibb időben, mikor még az odavaló 
erdők sem voltak „úgy” letarolva, egy-
mást érték a faluban a fakereskedők.

Egyszer egy fakereskedő döcög ud-
varhelyi fiákerrel az úton, mikor látja, 
hogy egy székely vadonatúj bükkfata-
licskát tol maga előtt. Megállítja a kocsit 
és szól a székelynek. Ejnye, de jó formájú 
talicskája van „Kiednek”! Hogy egy 
ilyen talicska?

A székely ímmel-ámmal mondja: Ez 
nem eladó! Én magamnak készítettem.

No! De mégis! Mennyiért adná el? – 
kérdi tőle a kereskedő.

Hát! – mondja a székely – ennek 10 
korona lenne az ára.

A kereskedőnek fölvillan a szeme. No 
ez nem is lenne rossz dolog! Ilyen olcsón 
vagontételben jó nyereséggel lehetne el-
adni odaát Romániában. Mondja, kedves 
barátom: mennyiért tudná eladni darab-
ját, ha én 100 darabot rendelnék?

A székely ránéz és megmondja: 20 
koronáért darabját!

No hallja! – mondja megütődve a ke-
reskedő. – Hogy mondhat ilyet? Miért 
volna 100 darabnál dupla ára a talics-
kának?

A székely sunyít a szemével és mond-
ja: Azért instálom, mert ennek a fáját én 
loptam, de 100 darabnál „már a fát ven-
nem köllene”.

A jó tűzifa tüze
A tűzifát az udvarhelyi hetivásáron 

vettem mindig meg. Ide jöttek a fapiacra 
a falvakból a tűzifaárus szekerek. A dol-
got mindig a „nagy kocsisom”, a Mózes 
intézte el. Ő nagyon megnézte a tűzifát, 
mert a fát neki kellett aprítania, és ha a fa 
csomós volt, neki volt az baja a fűrésze-
lésnél és hasogatásnál. Rendszerint 
Oláhfalva községbeli „atyafitól” vette a 
fát, mert attól szép, csomómentes bükk-
fadorongot lehetett venni.

Történt, hogy egyik hetivásári napon 
a „nagy kocsis” elvezette a lovakat pat-
kolni a kovácshoz, így a „kis kocsis”, a 
Samu gyerek ment el fát venni a piacra. 
Ott azonban akkor nem jelent meg az 
oláhfalvi „fás ember”, így a Samu egy 
görcsös, vékony, girbe-gurba dorongos 
kocsi fát tudott csak megvenni egy Szent-
király községbeli „atyafitól”. Elől balla-
gott a Samu, utána az atyafi a nem valami 
díszes farakománnyal.

Éppen akkor értek lakásom kapujá-
hoz, mikor odaért a két lovat vezető Mó-
zes is, ki meglátva a görcsös dorongokat, 

dühbe gurul és ráordít a Samura:
– Nem megmondtam, hogy oláhfalvi fát 
vegyél, nem pedig ezt a szentkirályi sze-
metet!

Az őszbe csavarodott, nagy bárány-
bőrkucsmás székely rátekint a Mózesre 
és fejét lassan csóválva, így szól:
– Nem esméred te, öcsém, ezt a fát! Nem 
kell ennél fáinabb fa, mer ennek gono-
szabb tüze van, mint az oláhfalusinak! 

A korondi műtrágyázás
A műtrágyákkal eleinte nagyon ne-

hezen ment előre a dolog. Ez érthető is, 
egyrészt, mert a műtrágya nem pótolja az 
elmaradt istállótrágyázást, csak azt kie-
gészítve hatásos, így csak olyan földön 
látszott a hatása, amelyik meg volt is-
tállótrágyával is trágyázva. Ez pedig nem 
sok helyen volt meg. Másrészt azzal is 
baj volt, hogy az atyafiak a műtrágyákat 
megnyálazott ujjaik hegyével megkós-
tolták, és a kainit, a kénsavas ammóniák, 
Thomas-salak, sőt a szuperfoszfát is 
csípték a nyelvüket. Így azt tartották, 
hogy az méreg és a földjüket is kimarja, 
így nem akarták használni.

Eleinte pénzt egyáltalán nem akartak 
érte adni, hiába adtam nekik a jelenté-
keny államsegélyek mellett majdnem 
negyed áron. Így inkább a legelőjavítá-
sokra kapott államsegélyekből vásárolt 
műtrágyákhoz jutottak ingyen.

Szemet hunytam, ha a zsákokból 
„kezeltek” el 1-2 zsákkal maguknak is.

Korond községben a kopár hegyol-
dalas közlegelőre került a legelőjavítási 
munkaterv alapján egy szekér műtrágya 
is. A közlegelő egyik része, egy lankás 
domboldal az országúthoz nem volt 
messze, így jól oda lehetett látni. Egyik 
ügyes székellyel ősszel Thomas-salakot 
és kainitet vitettem oda, és nevem kez-
dőbetűit, a D. B. betűket hintettem be jó 
vastagon a kétféle műtrágyával. Nem 
szóltunk senkinek. A következő év tava-
szán arra kocsizva, figyelem, hogy van-e 
már hatás? Látszanak-e a betűk? Bizony 
nem sokat láttam.

Nyár elején azonban már jól látszot-
tak a betűk. Zöld színűkkel élesen kivál-
tak a mezőn. Erre azután már híre ment a 
műtrágyázás hatásának. Megkezdték az 
atyafiak a műtrágyákkal való megba-
rátkozást.

A teavaj és a bivalyvaj
Mikor már az előfeltételek megvoltak 

a tejszövetkezetek megalakítására (jobb 
tehénanyag, több takarmánytermelés, 
jobb etetés stb.), akkor – ha jó vezetőt 
kaptam – egymás után létesítettem a jobb 
falvakban a tejszövetkezeteket állami 
vajmesterek ellenőrzésével. Ugyanígy 
létesítettem az udvarhelyi juhtúrógyárat 
is. A gépeket az államtól kapták. A 
juhtúrógyárnak az akkori főispán, Ugron 
Ákos lett az elnöke.

A tejszövetkezetek vaját – a teavaj-
nak nevezett modern készítményt – Bu-
dapestre kellett elküldenünk, mert kö-
zelebb nem kaptunk piacot, Székelyud-
varhelyen pedig alig lehetett  eladni.

Az egyik vármegyei közgyűlésen 
Mátéffy nevű pénzügyigazgatósági titkár 
fölszólalt, hogy elvisszük a vajat, és az 
udvarhelyiek nem kaphatnak a székely 
nép produktumából. Erre egyik udvar-
helyi fűszeresnek adattam az Ürmössy 
József derék unitárius pap vezetése alatt 
álló homoródszentpáli tejszövetkezet ki-
tűnő vajából, hogy a városban árusítsa. A 
fűszeres azonban panaszkodott, hogy ke-
vés fogy. Arra kértem, hogy egyik inasá-
val kosaraztassa, és a házaknál kínálja. 
Bizony, így is kevés fogyott.

Mikor a fűszerest kérdeztem, hogy mi 
ennek az oka, akkor azt mondotta:
– Az itteni úrinépek a bivalyvajat kedve-
lik. Ez fehér és faggyúízű, de olcsóbb. 
Kérem, volt háziasszony, aki azt mondta 
a fiúnak: Eridj avval a teavajjal! Nekem 
nem teából, hanem bivalytejből készült 
vaj kell!

A haragos, de jószívű apa levele
Udvarhelyi urak mesélték el az alábbi 

esetet. A székelyudvarhelyi katolikus fő-
gimnáziumba járt egy vidéki örmény ke-
reskedő fia is. A csinos, fekete szemű és 
fekete hajú fiú azonban szívesebben járt a 
sok csinos székely kisasszonnyal a tánc-
iskolába, mint a gimnáziumba, így az-
után néhány tantárgyból el is bukott. An-
nál sűrűbben mentek azonban a levelek 
az apához, pénzt kérve.

Az apa azonban megharagudott. Egy-
szer így írt vissza a fiúnak: Aztat a le-
velet, amelybe pénzt kérsz: nem kaptam 

meg! Apád: Kristóf. Ui. Anyád tudtomon 
kívül betett a levélbe 10 koronát.

Tésúr, adja vissza a pipámat
Udvarhelyi uraktól hallottam több íz-

ben is elmesélni az alábbi történetet. A 
borszéki borvízzel a régebbi időkben a 
csíki székely bekalandozta az egész nagy 
Magyarországot. A borvizet eladta, he-
lyette törökbúzát vitt haza az ekhós sze-
kerén. Sokszor hónapokig is úton volt. 
Egyik ilyen székely felvetődött Pestre és 
eljutott az állatkertbe. Kurta szárú mak-
rapipa volt a szájában, de a dohány már 
kiégett, csak úgy tartotta a fogai között. 
Úgy megszokta az öreg a kedves pipáját, 
hogy talán még vele is aludt.

A székely különösen a majmok ketre-
cénél bámészkodott. Egy nagy ember 
formájú majom valósággal imponált ne-
ki, mert emberiesen járt-kelt, sőt kezet is 
fogott a rácson át az ápolójával. A szé-
kely is közel hajolt a rácshoz, mire a ma-
jom kinyúlt, kivette a pipát a székely szá-
jából, majd az övébe dugta.

A székely zokon vette, hogy pipáját 
elvették. Feddőleg rászólt a majomra:

Tésúr, adja vissza a pipámat! Ezt 
mind hangosabban ismételte. A majom 
erre felugrott, majd a belső helyiség csa-
póajtaját kinyitva, eltűnt. Este lett, az 
őrök a záróra miatt a közönséget kitessé-
kelték az állatkertből, velük a méltatlan-
kodó, pipáját visszakövetelő székelyt is.

Úgy egy-két hét múlva a székely Ud-
varhely főutcáján tart szekerével haza 
„Csíkország” felé. Történt, hogy az ud-
varhelyi református kollégium nagynevű 
tanáraihoz jött látogatóba Angliából egy 
skót professzor, kit a főutca egyik eme-
letes házában egyik tanár lakásán szállá-
soltak el. A skótnak vörös körszakálla 
volt és szőrös arcával távolról tényleg ha-
sonlított egy majomhoz. A vörös skót ki-
nézett az emeleti ablakból. Szájában an-
gol „nävy pajp” (matrózpipa) volt.

A pipáját vesztett székely éppen 
akkor hajt el az utcán. Föltekint az ab-
lakra, meglátja a skótot, és ostorát föl-
emelve, fölordít feléje: Tésúr! Adja már 
vissza a pipámat!

Székelyföldi esetek Őszi mélyszántás bemutatása Fekete-
halomban 1909-ben a székely kirán-

duló gazdák előtt 
Dorner Béla: Az erdélyi szászok

mezőgazdasága. Győr, 1910. 101.


