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válaszom átadása óta, ami vasárnap 
volt és itt, az östélyen négyes közben, 
amint táncoltunk, azt mondta ő, oly le-
velet írtam, melyre ő, tapasztalt férfi 
nem tudja, mit és hogyan írjon választ, 
és én rá röviden azt mondtam, akkor ne 
is válaszoljon, ami neki nagyon rosszul 
esett. Ezen este ideges, indulatos és 
makacs voltam. Mindenben az ellenke-
zőjét tettem, mint ahogy ő óhajtotta, és 
szerettem volna harcra hívni a világot 
és dacolni ellenségeimmel, és ő mind-
ezt szótlan, szomorúan tűrte és nézte. 
Engem nagyon kifárasztott az erőltetett 
jókedv, mert naiv voltam mindenkihez, 
s alig vártam a hazamenést, hogy újra 
magamra maradva könnyeim özönével 
könnyítsem nehéz szívem. De minek is 
részletezem tovább, elég az hozzá, vég-
re-valahára kezdett szívem is felmele-
gedni, s hinni kezdem, hátha igazán 
szeret, hisz a tények is mellette szóltak, 
mert miért járt volna oly hosszú időn át 
hozzánk, ha értem nem? S miért volt 
oly hív mindenhol velem szemben, ha 
nem igazán vonzódik hozzám?

Ilyen és ehhez hasonló körülmé-
nyek között eltelt a farsang, és egy pár 
mulatságban még voltunk, ahol még 
egy pár udvarló akadt, de látva az ő fél-
tékenységét, nem mertek hosszabban 
járni utánam, visszavonultak, és ő ma-
radt a régi hű lovag. 

Tavasz eljöttével megkérte kezem 
anyámtól, tőlem ugyan nem kérdezte 
volt még addig, hogy őutána elmen-
nék-e, csak azt, szeretem-e? S én igen-
nel feleltem, hívén azt, hogy szerelem a 
neve annak, amit én akkor éreztem. 
Anyám áldását és beleegyezését adta a 
kilátásba helyezett esküvőnkre. Csak 
még én nem adtam határozott választ, 
de végre én is beleegyeztem, és kitűz-
tük a napot: május 18. 

Ezen idő alatt nővéremnek is akadt 
egy barna fiatalember széptevője, aki 
meghallva azt, hogy engem, mint ki-
sebbet, megkértek, ő is kedvet kapott, 
és nyolc nap múlva jelentkezett nő-
véremért anyámnál mint kérő. Anyám 
nem akart beleegyezni, hogy egyszerre 
két gyermekétől váljék meg, nem a fi-
atalabbal kezdik a férjhezmenést. Elég 
az hozzá, sok kérés és biztatásra ráadta 
a fejét, és azt mondta, legyen, hát hoz-
zámegy.

Itt egy rövid jelenetet írok le, mi-
lyen komoly leány voltam én abban az 
időben, és hogy ismerkedett meg nő-
vérem azon fiatalemberrel.

A leírt farsangon egy bálra a fiatal-
emberek maguk hordták szét a meghí-
vókat, persze a rendezők. Ezeknek 
egyike volt ezen férfi is. Mihozzánk is 
elkerült a sor. Épp akkor beszéljük, 
hogy vajon kik hozzák el mihozzánk, 
csattan rá a kapu zárja, s kinézve az ab-
lak felé, látjuk, jön két férfi. Megjegyzi 
az én uram, mert ezután így fogom ne-
vezni, ne, jönnek is. Uccu, nekem sem 
kellett több, elszaladtam két szobán át 
ki a konyhára, s őket otthagytam a leg-
nagyobb bámulat közt. De bármilyen 
gyorsan történt is az én elszaladásom, 
mégis észrevették, mert hallották az aj-
tócsapkodást, és bátorságot vettek 
megkérdezni, ki volt, ki elszaladt? 
Képzelni lehet az én helyzetem, mert 
mama megmondta minden leplezés 
nélkül, milyen szeszélyes lánya van 
neki. Ki is jött énhozzám, parancsolva, 
hogy menjek be, szidva, hogy miért fu-
tottam ki, s mily zavarban hagytam 
őket is. Én szépen megkértem, hogy 
bocsásson meg, de nem tudok bemen-
ni. Bár bánom, hogy elfuttam, de most 
úgy ver a szívem. Anyám, bemenvén, 
épp így, szóról szóra elmondta, s én ezt 
végighallgattam, kíváncsi voltam, azt 
hittem, elsüllyedek a helyemben. Ők 
nevettek felette és oly kíváncsi lett az 
egyik, aki nem ismert, hogy az mondta, 
ha anyám megengedi, vissza fog jönni 
később, ha majd előjövök. Anyám szí-
vesen vette, hogy meg fogom legalább 
szégyellni magam, és többet nem fo-
gom produkálni, mert ezen eset nem is 
volt az első, de hogy én miért tettem, 
azt én sem tudom, s nem is tudtam, egy 
perc szüleménye volt. Ezen fiatalem-
ber be is váltotta a szavát és visszajött. 
Én kéredztem anyámtól egy barátnőm-
höz, és bár ott volt az uram, őt is ott 
akartam hagyni, de nem engedtek, míg 
végre szépen az ablak alatt leguggolva 
visszajött azon fiatalember. Mikor be-
lépett, iszonyút sikítottam és háttal for-
dultam, elfedve arcom, mely szint ki-
gyulladt a szégyenpírtól, de hirtelen 
meggondoltam magam, visszafordul-
tam s elébe álltam mondva, hogy néz-
zen meg jól, s végre megkérdeztem, 
tetszem-e? Volt nevetés, ottmaradva 
megkezdődött az ismeretség. Így kez-
dett a ház, vagyis nővérem rendes ven-
dége lenni, míg házassággal nem vég-
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ződött , összekapcsolva a miénkkel. 
Egy vasárnap délutánján négyen áll-
tunk az oltár előtt, rendre mondva el az 
esküt. Én utolsó voltam, de leghango-

sabban mondtam el a holtomiglant. Én 
voltam a négy közül, aki másnak sem 
nem mondtam, sem mástól nem hallot-
tam, hogy esküdte volna, hogy szeret. 
Tiszta volt a szívem, lelkem, bátran fel-
emelhettem a fejem, s bár elhangzott az 
eskü, s én mégsem hittem, hogy én az 
uramé lettem, mint álom vagy játék, 
úgy tűnt fel nekem, s most, évek múlva 
is csak úgy jut eszembe, s bár a vissza-
emlékezéstől a gond nélküli, boldog 
időre, melegség járja át keblem, mégis 
oly szorongást érzek szívemben, hogy 
miért, ki tudja.

Esküvőnk előtti napokban azon fia-
talember, aki nővéremet első kérőjétől 
is visszatartotta, aki abban az időben 
katona volt, újra hazajött szabadságra. 
Ahogy hallotta, hogy nővérem megy 
férjhez, s a kétségbeesés között volt, de 
úgy az uram, mint mások rábeszélték, 
hogy hagyjon fel már nővéremmel, s 
utazzék vissza ezredéhez, ne érintkez-
zék nővéremmel, mert újra visszalép, s 
csak szerencsétlen lesz. Végre ráállt és 
17-én visszament, mi megesküdtünk 
18-án, ki-ki milyen lélekkel, azt csak 
maga-maga tudta mindenik.

Másnap ide jöttünk Kovásznára, 
megkezdődött az asszonyságom, ami 
sok keserűség s betegség, s kevés öröm 
s megelégedés közt folyt le. Az uramra 
nincs panaszom, nem csalódtam ben-
ne, csak a szerencse nem kedvezett ne-
künk, s elvette az életkedvemet. 7 gyer-
meknek adtam életet 13 év alatt, az első 
4 elhalt. Aki ezt a keserű poharat ürí-
tette, hogy az első gyermekeit elveszít-
se, csak annak lehet fogalma azon fáj-
dalmakról, másnak hiába mondjuk. 
Most él 3, van 2 fiú, 1 leány. Az ég ol-
talmazza őket minden bajtól, s hagyja 
meg nekem őket. 

1. Lakatos Józseftől két gyermek született, 
Kornélia és Jolán. Jolánnak két lánya volt, 
Bella és Jolán. Az ifjabbik Jolán férje, Demeter 
Béla a XX. század elejétől a Székely Mikó 
Kollégium tanára, az 1940-es években igaz-
gatója.
2. A fénykép hátán: „Külföldi utazása után 
először kinevezett f[első] n[ép] isk[olai] igaz-
gató Kézdivásárhelyt az ott 1872-ben felál-
lított f[első] népiskolánál. Most [1884] kör-
jegyző. Utazott 1 évig Würtenberg és Sch-
veitzban. Kapott 1000 f[orin]t[o]t.  [...] ... ezen 
kép Würtembergben, Reuthlingenben, 
tanulmányi kirándulás alkalmával keletkezett. 
–  Lakatos 1884.”
3. Nagy Gézával, aki 1854. október 10-én Ma-
rosvásárhelyen született (Nagy Ferenc és Fejér 
Karolina gyermeke).
4. Férje Khell Bogdán.

Az amerikás dal, amerikás népdal, kivándorlódal, ki-
vándorlóének népi líránknak a rabénekek, kesergők és 
bujdosódalok mellett kevésbé ismert, egyik újabb kori mű-
faja. Olyan dalok ezek, amelyeknek témája a kivándorlás. A 
magyar nemzet tragikus történelme folyamán többször is 
került olyan helyzetbe, hogy tagjai szülőföldjük elha-
gyására, kivándorlásra kényszerültek. Például az 1848-as 
forradalom és szabadságharc bukása után. Vagy az 1880-as 
évektől az első világháborúig, aztán Trianon után és az 
1930-as években is, amikor politikai, gazdasági, meg-
élhetési okokból több millióan hagyták el a magyar terü-
leteket. Az Amerikai Egyesült Államok mellett még Ka-
nada, Dél-Amerikából Brazília, Paraguay és Argentína volt 
a végcél, ahol ma is népes magyar emigrációs közösségek 
élnek. A kivándorlók egy része nem szándékozott örökre 
elhagyni hazáját, szülőföldjét, csak a jobb kereseti lehe-
tőség vezette őket, hogy majd hazatérve, a kint meg-
takarított pénz segítségével, jobb, emberibb módon él-
jenek. Ezek közé tartozott a székelypetki Kerekes Biró 
(Selét) Lajos is, aki több év dél-amerikai, argentínai tar-
tózkodás után tért haza, és itthon, szerettei között élte le az 
életét, hamvai is hazai földben pihennek. Tőle gyűjtöttük az 
1980-as években azt a dalt, amelyet saját bevallása szerint 
sokszor énekelt a nagy idegenségben, családjától távol. 
„Ezt fúttam Amerikában, ott laktam egy helyt, s kiállottam 
így az ajtóba, s elkezdtem.” – mondta, amikor magnóra 
énekelte az Argentínából hozott éneket. Az utazás viszon-
tagságairól, a honvágyról szól ez a dal, amely Petken több 
változatban él. A férfiak körében kocsmai énekként is köz-
kedvelt. A dalt az Amerikát megjárt, „amerikás” székelytől 
gyűjtött változatban közöljük.

Este kezdtem a tengeren utazni

Este kezdtem a tengeren utazni,
Kezdtek velem a hullámok harcolni.
Imádkoztam szép csendesen magamba,
Én istenem, segíts szülőhazámba.

Argentína nékem nem szülőhazám,
Nem volt benne soha egy boldog órám.
Ha búsultam, a gebrács bor vigasztalt,
Spanyol kislány két pesóért betakart.

Argentína nékem nem szülőhazám.
Nem volt benne soha egy boldog órám.
Székelypetek, Székelypetek a hazám,
Ott szült engem örökre az édesanyám.

Énekelte: Kerekes Bíró (Selét) Lajos, 85 éves, Petek, 1984.
Gyűjtötték: Lőrincz Ilona és Lőrincz József.

A változatok nem térnek el nagyon egymástól, főleg a 
szakaszok sorrendjében különböznek. De új elemet is 
tartalmaznak. Mint például a Bíró Laci Pálné Kerekes Vil-
ma 64 éves, szintén peteki lakostól ugyanakkor gyűjtött va-
riáns:

Mikor engem kilenc orvos vizitált,
Azt kérdezték, hogy „Hol születtél, te betyár?”
Azt feleltem, Székelypetek a hazám,
Ott nevelt fel az én jó édesanyám.

Azt feleltem, Erdélyország a hazám,
Abban sirat az én jó édesanyám.

Az első két sor sok népballadában is megtalálható, de itt 
tökéletesen illeszkednek formailag és tartalmilag is az új 
környezetben a lírai szöveghez.

Talán a legszebb, a legcsiszoltabb változat mégiscsak a 
következő: 

Este kezdtem a tengeren utazni,
Kezdtek engem a hullámok ringatni.
Azt gondoltam szép csendesen magamba,
Én istenem, segíts szülőhazámba.

Argentína nekem nem szülőhazám,
Nincsen nekem benne egy boldog órám,
Ha búsulok, a piros bor vigasztal,
Spanyol kislány két pesóért betakar.

Argentína nekem nem szülőhazám.
Nincsen nekem benne egy boldog órám.
Erdélyország, Petek község a hazám,
Ott nevelt fel engem az édesanyám.

Énekelte: Bíró János Pálné Józsi Margit, 57 éves, Petek, 
1984.
Gyűjtötték: Lőrincz Ilona és Lőrincz József.

Székelypetki 
amerikás kivándorlódal
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A faluban az Argentína címmel ismert dalt sokan sze-
retik. Az idegenség érzésével szemben a honvágy, az ön-
azonosság megfogalmazása teszi közkedveltté. A három 
változat jól példázza a variánsok születésének jelenségét. 
Sőt, utógyűjtéssel, 2012 adventjében még egy példányát fe-
deztük fel ennek az éneknek. Az adatközlő a 84 éves Ke-
lemen Albertné Kerekes Anna jásfalvi lakos volt, a fent kö-
zölt variánst éneklő Kerekes Lajos testvérének, Kerekes 
Dénesnek a lánya, aki Jásfalvába ment férjhez. Anna néni 
1928-ban született, kétéves volt, amikor az édesapja és an-
nak testvére elmentek Argentínába szerencsét próbálni, és 
már iskolás volt, amikor hazajöttek. 1930-tól kezdve hoz-
závetőleg öt évig voltak oda. Az édesanyja az alatt Buka-
restben szolgált, a nénje nevelte őket. „A szegénység vitte a 
férfiakat a nagy idegenbe szerencsét próbálni” – mondja. 
„De édesapám sokat mesélt az ottani életről, kalandjairól, 
én is szívesen elmentem volna oda. […] Ezt az éneköt is ők 
találták ki.” Anna néni, saját szóhasználata szerint, „betyár 
leánka volt”, mozgékony, talpraesett, jó énekes-táncos, jó 
szereplő a színdarabokban. Sok balladát tudott, hisz gye-
rekkorában, a fonóban („kórusban”) és különböző munka-
alkalmakkal sokat énekeltek. Sajnos, az öregkori memória-
romlás miatt csak részletekre, töredékekre emlékezik a 
körülbelül húsz balladából. Énekel a Kőműves Kelemen-
néből, a Gazdag feleséget és a Szabó Vilmát szinte hi-
bátlanul fújja. Az Argentínát is kissé összezavarva, de ilyen 
szép sorvariánsokkal énekelte: „Erdélyország, Székelype-
tek a hazám”, „Én istenem, segíts szülőfalumba”.

Anna nénitől értékes információkat kaptunk arról a kö-
zegről, amelyben hajdan, ifjúkorában virágzott a népdal- és 
balladaéneklés. Megtudtuk, hogy Petken az 1930-as, 40-es 
években erős fiatalság volt, állandóan jártak kalákába, 
tollufosztani, kukoricát fosztani, s akkor örökké énekeltek. 
Együtt szórakoztak, kártyáztak is. Délre főtt törökbúza, 
zsíroskenyér, pityóka volt káposztalével, esetleg tészta. Es-
te kórus, azaz fonó. Kivettek egy üres házat, ott gyűltek 
össze. Jöttek a legények is. Füttyel hívták egymást. Ment a 
marosszéki, és más táncok. „Annyit táncoltam, hogy el-
kopott a cipőm, fából talpalták újra, hogy bírja. A népdal, a 
ballada volt nagy divat akkoriban. Nagy Etelkával voltunk 
barátnésok. Még most is él. Molnár Andrásnak a felesége, a 
víz mellett.” – fejezi be. Vajon mire emlékszik még Mol-
nárné Nagy Etelka? Nemsokára meglátogatjuk őt is Petken, 
a patak mellett a második házban, balra.

Az Argentína, ahogy ezt a Petken közismert dalt neve-
zik, a kivándorlódalok tipikus változata. A szakaszok rím-

képlete: aabb. A rímek páros rímek. Tizenegyes sorainak 
ritmusképlete: 4/4/3. Zeneileg az új stílusú népdalokhoz 
tartozik. Anna néni szerint az édesapjáék találták ki, de ez 
kétséges. Habár kevés kivándorlódal, s azoknak kevés va-
riánsa ismeretes, sok keresés után sikerült egy, a petkihez 
hasonlót találnunk. Íme: 

Amerika nekem nem szülőhazám;
Nincsen benne se víg napom, se órám;
Búval élem, búval töltöm világom,
Senki se látja szomorúságom.
Fiuméban ültem fel a hajóra,
Visszanéztem széles Magyarországra.
Áldott legyen Magyarország örökre,
A sok magyar boldog lehessen benne!
Mikor kezdtem a gőzhajón utazni,
Kezdett velem a gőzhajó játszani;
Én meg csak úgy sóhajtoztam magamba:
– Én istenem, segíts vándorlásomba!
Piros rózsa virágzik a hegytetőn;
Árva vagyok, elhagyott a szeretőm.
Hej, de sokat fáradoztam utána,
Mégis ki vagyok a szívéből zárva.
Fényes csillag, hej, de régen vándorol!
– Nem láttad-e a babámat valahol?
– Láttam biz én Észak-Amerikába;
Rásütött a fényes csillag sugára.

A népköltészet nem ismeri a művészi lopás, a plágium 
fogalmát. Ezt a Heves megyében, Átányon gyűjtött darabot 
azért érdemes megismernünk, hogy a dalok vándorlásának 
és a variánsteremtésnek a jelenségét, folyamatát jobban 
megértsük.

A folklór törvényei szerint igaz, hogy az Anna néni 
édesapjáék találták ki és hozták haza ezt a szomorú dalt, va-
riánst, amely az otthontalanság, hazátlanság, szeretethiány, 
honvágy érzését ilyen szépen megfogalmazta. Az Argen-
tína egyedi és ritka példája a kivándorlódaloknak. Vajon 
milyen értékekkel gazdagítják majd szülőföldjüket, szű-
kebb hazájukat hazatérésükkor a mai kivándorlók? A nap-
jainkban kibontakozó, minden időknél nagyobb arányú 
magyar kivándorláshullám vajon kigyöngyöz-e magából 
ehhez hasonló szenvedésmetaforákat?

Lőrincz Ilona, Lőrincz József

Napjainkban közlekedési eszköze-
ink közül a lovas kocsik és a szekerek 
ideje letűnőben van. Helyüket elfog-
lalták a legmodernebb személygép-
kocsik, teherszállító kamionok, trak-
torok. Fiataljaink közül sokan nin-
csenek tisztában azzal, hogy elődeink 
nem élhettek volna lovak, szarvas-
marhák által vontatott szekerek nél-
kül. E fogatok számára a „szerviz” a 
kovácsműhely volt. Abban az időben 
szinte minden faluban volt kovács-
műhely, ahol patkolással, de a kocsik, 
szekerek teljes vasalásával is foglal-
koztak. Mert a tengelyvasalástól a 
lőcsvasalásig mindent végezni kellett. 
A kovácsműhely volt az a hely, ahol a 
gazdaemberek sokszor összegyűltek, 
megosztották a falu ügyes-bajos dol-
gait, de a gyermekek is órák hosszat 
gyönyörködtek a fújtatók által magas-
ba dobált szénszikrákban.

Szerencsére, még a 80. évében is 
dolgozó BÁN PÁL diplomás mester-
rel a műhelyében sikerült mestersé-
géről, életútjáról elbeszélgetnem. Így 
kikerekedett előttem egy igen gazdag 
életút, mert Bán Pálnak a munkája 
volt a szenvedélye.

14 éves korában édesapja az akkor 
gyermekszámba menő Palikát akarata 
ellenére kőművesinasnak adta be egy 
segesvári kőművesmesterhez. Hiába 
ellenkezett, tiltakozott, hogy ő a vas-

munkát szereti, apelláta nem volt. En-
nek ellenére, édesapja megkérdezése 
nélkül, inasnak szegődött a Seges-
váron akkor leghíresebbnek számító 
Nagy János kovácsmesterhez. Na-
gyon boldog volt, hogy azt dolgozhat, 
amit a szíve igazán szeret. Mestere ko-
rán észrevette kiváló tehetségét. Az 
inasévek után segéd lett, miután a se-
gesvári ipartestület vizsgáztató bizott-
sága előtt az összes inas közül ő vizs-
gázott egyedül jelesre. Ezért volt taní-
tómestere, Nagy János azonnal végle-
gesen alkalmazta műhelyében. Idő-
közben édesapja Budapestre költözött 
és kihívatta a fiát, aki akkora már 
szakmailag jól felkészült legénnyé 
cseperedett. A fédergyárban alkal-
mazták, ahol tovább gyarapíthatta 
tudását. 1944-ben, amikor Budapestet 
bombázni kezdték, visszatért Erdély-
be, Marosvásárhelyre, ahol szintén 
kocsiféderek gyártásával foglakozott, 
de már a saját műhelyének berendezé-
sére is gondolt. S amikor a háború sze-
le Marosvásárhelyt is elérte, hazaköl-
tözött szülőfalujába, Alsóboldog-
falvára. Megnősült, majd a családi ház 
mellé, az udvarra egy kovácsműhelyt 
is épített. A legtöbb szerszáma már be 
volt szerezve, már csak egy megfelelő 
üllő hiányzott, ami nagyon sokba, egy 
tehén árába került akkor, de megvá-
sárolta. Műhelyét hamar felvirágoz-

tatta, mivel kifogástalan munkát 
végzett. Soha egyetlen ló lábát se 
„nyilazta” meg, ami azt jelenti, hogy a 
szeget nem ütötte a pata elevenjébe. 
Keze alatt igen sok inas megfordult, 
de a nem megfelelőket vagy ő ta-
nácsolta el, vagy saját maguktól 
távoztak. Legfogékonyabb inasa, 
majd segédje Hadnagy Mihály volt, 
akivel közösen készítették a falu köz-
pontjában felállított emlékmű körüli 
vaskerítést. De szívesen említette né-
hai ifj. Bokor Sándor, illetve Gagyi 
Dénes nevét is, aki annyira elsajátí-
totta a szakma egy részét, hogy ma 
már ő a „lócipész” a faluban.

Pali bácsi a kollektivizálásig mű-
ködtette otthoni műhelyét, majd szer-
számaival együtt be kellett vonulnia a 
kollektív gazdaság műhelyébe, ahol 
30 éven át folyamatosan dolgozott, 
eleinte ráfos szekerek vasazásával, az 
igásállatok vasalásával, mert akkor 
még nagyon kevés volt a traktorok 
száma, gumikerekű szekerek meg 
egyáltalán nem is léteztek.

Díszes vaskerítéseket is készített. 
Saját bevallása szerint: nem iparmű-
vészet az, ahol a kerítésdíszeket he-
gesztőpálcával fixálják. Az általa 
készített kerítések mindenikénél 
szegecsekkel rögzítette a díszítőele-
meket, a tartóoszlopokat meg annyira 
pontos vasgyűrűkkel, melyek soha 
nem kottyantak meg. Ez háromszor 
annyi munkát igényelt, de annyiszor 
szebb is a munka, igazi iparművészet.

A gépjárművek szaporodásával 
egyre fogyatkoznak az igáslovak, 
egyre kevesebbszer lehet az út po-
rában „szerencsepatkót” találni. Ezért 
jó volna, ha az ifjak közül néhányan e 
szakma szerelmeseivé válnának. Mert 
minket, magyarokat lovas népként 
tart számon a világ, s ha nem is lesz 
majd szükség az erőgépek miatt az 
igavonó lovakra, a lovaglás soha nem 
tűnik el.

Néhai Bán Pál életútja, szakma-
szeretete példaértékű. Ő falunk utolsó 
okleveles kovácsmestere, kiről nem 
feledkezhetünk meg.

Gálfalvi Gábor 

Feledésbe merülő mesterségek: 
a vas megmunkálása
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Székelypálfalvi lakóház.
A mellékelt felvételeket 
Macalik Arnold készítette.
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