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Ő, ez a szemrehuzott kalap és félöltő is 
bizony láttak jobb napokat. S a most az 
októberi párába fuló ágak közt reménytelenül 
kutató tekintet is bátrabb volt valamikor. 

De mire várni még? Itt minden olyan sivár, 
mint kirándulóhely, honnan csak üres dobozokat 
és szemetet hagyva elvonult a vidám csapat, 
vagy mint külvárosi ház, amit bontanak. 

Igen, az ember sorsa ott az én sorsom is. Mint ő, 
duzzadó málhákkál rohantam én is a város félé. 
Könyvekkél s jó falatokkal, miket szeretett 
asszonyi kéz, anya, nővér vagy feleség csomagolt. 

És minit ő, ismertem én is a rideg várótermeket, 
vagy a lépcsőt, mély idegen szobába vitt. 
8 „köszönöm jól", válaszoltam a közömbös barátnak 
könnyed mosolyba rejtve rettegésemet. 

Most itt ül, ősz az árnyéka. Az omló ég, mint 
nyirkéreg oly fehér s a didergő fák 
veszélyt neszélő aprómarha-nyájként 
riadtan borzolják sárguló lombjaikat.. 

De nem történik semmi. Mozdulatlan a park 
és szürke, mint kórterem. AmOtt messze a sétány 
végén kialudt már a nyári csillogás 
s az emberre csendesen borul az alkonyat. 

MIVEL FOGLALKOZIK EGY SZÉKELY FALU? 

Irta: ÜNIOZE LiAJlOIS , 

önálló féjézét szerző kvaptásrp kész falukutató müvéből. 

Legnagyobb kérdések közé tartozik: meghatározni, hogy mivel fog
lalkozik a falu. Jóllehet mindenkinek van főfoglalkozása, de az emberek 
mindennel foglalkoznak, amivel pénzt lehet szerezni. A családok foglal
kozás ezerinti csoportosítása tehát csak általános, benyomás, vagy hi
vatalos elkönyvelés után történhetik. Ez azonban csak megközelíti a 
valóságot. 

A családfők kimutatásában Parajdoin 685 család szerepel. Ebből 
393 népi magyar család, 83 magyar cigánycsalád (Ihlu családnak tekint
jük a máról-holnapra megváltoztatható kényszeregyüttélést; a fiatal 
cigányok között meglehetős rendezetlen viszonyok uralkodnak: alkalmi 
együttélés kereset idején, együttlakás télire) 1, 37 magyar ajlku keresz
tény iparos- és kereskedőcsalád, 31 többségi tisztviselőcsalád, 27 zsidó 
család, 17 magyar értelmiségi család és 7 sátoros cigánycsalád. 

Ez nagyjából meg is adja a foglalfcozásfoeli megoszlás vázla
tát. Kereskedés bőven van a faluban. [Három elem; verseng egymással: 
zsidó, magyarosult és magyar. Részletesen igy áll a helyzet: 10 vegyes-
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kereskedés (5 zsidó, 1 német ) ; 8 italmérés (3 zsidó) ; 2 szesznagykeres
kedő' (1 zsidó); 2 fanagyekereelkedő (zs idók) ; 2 vendéglő; 1 szövet- és 
rövidáruüzlet és 1 műszaki lerakat. 

A puszta számok nem mondanak sokat. De aki ismeri a helyzetet, 
az elszomorodik, hogy mi van a számbeli arányok mögött. A z arányszám 
nem fejezi ki hűen a tényleges helyzetet. 

A kereskedők aránylag csekély számának szomorú a magyarázata: 
mintegy 8-10 évvel ezelőtt hallgatólagos megegyezés jött létre a paraj
ai kereskedők körében; felosztották maguk között a kereskedelmi ága
kat olyan formán, hogy ki-ki egy ágra helyezett főleg súlyt; egy-egy 
nagymerin.yiségben fogyó cikket csak egy bizonyos kereskedőnél lehet 
kapni. Ezáltal kizárták a tisztességes versenyt, következésképpen az 
árak egyszerre magasra szöktek. U j üzletek nyitása pedig több súlyos, 
okból kifolyólag lehetetlen. 

A nagyipart egy tégla- és cserépgyár meg egy üzembe nem, helye
zett aragonitcsiszoló képviseli. 

A kisipar elég szép számú képviselőre talált. Itt meg az a baj, hogy 
a kisiparos nagy ügyességet és jó ibeosztást kell tanúsítson, ha ipara. 
Utáni családostól meg akar élni. iSzámuk: 9 cipész dolgozik, de többen 
vannak, akik más kereset után néztek; —. 5 kovács (2 cigány, akik sze
gény alapon dolgoznak); — 4 asztalos; — 4 mészáros; — 4 szabó (1 
zs idó) ; — 3 kőműves. Több kőfaragó és kőműves megelégszik alkalmi 
ikeresettel,vagy egészen abba is hagyta. 2 lakatos; — 2 borbély 
1 női fodrász (zsidó) ; — 1 ács, és scfc iparral nam rendelkező faragó; 
il szíjgyártó; — 1 pék és 1 szűcs. Elzek azonban csak számok. A lelket 
az adná, ha mindeniknél lehetséges volna feltüntetni, hogy mivel egészí
t i ki keresetét, milyen segédeszközökhöz nyúl, hogy életszínvonalát pró
bálja emelni vagy legalább biztosítani. Többnek van háza, kertje, sőt 
földje is. Tó'bber. vannak, akik a foglalkozásokat párosítják. 

így tagozódik a középosztály, mely itt — felsőbb réteg hiányában 
•— egymaga tetézi be a népi rétegeket. A népi osztály még ennél is bi
zonytalanabb csoportokra különül, melyek nem csupán foglalkozásbeli 
különbséget jelentenek, hanemi egyúttal vagyoni helyzetet is jelölnek. 

A 393 népi család foglalkozás szerinti megoszlása lehangoló. Egyes 
csoportok aránya súlyos társadalmi és egyben gazdasági helyzeitről 
rántja le a leplet. Megoszlásuk: földműves család ,221; — napszámos, te
nyeres munkás 97; — fuvaros, szekeres 27; — különféle pásztor 29; — 
ács, fafaragó 9; — nincstelen (háza sincs, cselédkedik) 9; — kovács 
3; — molnár 2; — kőfaragó, mészáros!, asztalos, vállalkozó l - l . — 
yándorikereskedő egy sincs. . 

A helyzet súlyos. A z első csoport jelentene valami vigaszt, ha /na
gyobb része nem három holdas törpebirtokos volna. A tenyeres munkás
rak legtöbb esetbén van saját háza és kis kertje. A fuvarosoké bizony
talan csoport. Ezeknek is van némi birtokuk, amit ilyen befektetéskép
pen akarnak értékesíteni. Számuk nem állandó, de maguk is kicserélőd
nek: aki beleun, félbenhagyja és mások váltják fel. Állandó fuvaros 
alig akad tiz. A pásztoremberek között vannak állandó foglalkozású 
majorosok, alkalmi juhászok, hivatásos tinó- és tehénpásztorok, de van
nak évről évre jelentkező fűipásztorok, kecske-, disznó- és tehénpászto
rok is. Számuk nem nagy. Ennyire mindig szükség van1. Nem annyira jó 
kereseti lehetőség, hogy a kínálat nagyobb legyen a keresletnél. A fa
faragás nrtx már nem meghatározó foglalkozás, de egyesek általa kere
sik meg készpénzkiadásaik legnagyobb részét, A nincstelenek elhagyott 
emberek, kiknek munkabirásukoim kivül semmi más értékelhetőjük nincs. 
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Egész életüket eselétíkedéssel töltik a kiemelkedés legkisebb reménye 
nélkül. Soha nem lehet semimijük, mert Bolha nincs miből félre tenni. 
Évi bérük nem elég arra, hogy emberi életet biztosítsanak maguknak. 
A z a sorsuk, hogy kívülről szemléljék a társadalmat, a csendesebben 
vagy haragosabban zúgó életet, melybe nagyotm szívesen belépnének akkor 
ils, ha az átkozottul rossz,. A többi csoportok a polgárosodás kezdetét 
jeleintik, mely nálunk alaposan megkésett. Még ezek sem jelentenek 
ujabb életigényeket, uj kiélési formát. Legtöbb esetbein kizárólag ke
reseti ágat jelentenek anélkül, hogy az, valamiben meglátszana. Még 
annyira sem hat ki, hogy a iluiházkodiásban észrevehető külöinbségeket 
támasszon. Ezek a polgáriasodó magyarok esetlenek, járatlanok és gyá
moltalanok. Elveszítették azt a magabiztosságot, amit a föld jelent, de 
nem tudták bedolgozni magukat a felül terpeszkedő osztálytudiatos ré
tegekbe. Üöiilngenefc a két réteg között,. Ők érzik leginkább a mérhetet
len távolságot, mely a föld népe és a ráülepedett középosztály között 
van. Ismételten megrohamozzák la polgári életet, de legtöbbször kiszo
rulnak onnan. "Vlsszahullanak az osztályuralmát és tekintélyét féltő 
középosztály lábai elé, de kiviül a paraszti élet határaim. Magyar gon
dolatból sarjladó létük nehezen tör utat magának felfelé. 

Háziipar 
• A háziipar, mely hajdan nemicsak a készpénzkiadásokat csökkentette 
azáltal, hogy egyes szükségleti cikkeket maga állított elő egyéb mun
kára nem, fordítható időben, hairem eredeti szint kevert a népi életbe 
azzal, hogy formába öntötte a lelkek mélyén századok óta szunnyadó 
Ősi álmot, most átalakulások és változások előtt áll. Nem lehetne azt 
mondani, hogy ki fog pusztulni, de egyelőre már ímegállapitható, hogy 
Ugy a termelés, mint a "háziipari termék kezdi elveszíteni zárt népi jel
legét és mind inkább feloldódik valami tágabb keretek között. Az idő 
kezdi elsodorni a különleges diszitéseket. A sietés falun is teret hódit: 
nincs idő felcicomázni a körülvevő tárgyakat, jól vannak azok ugy is, 
csak haszinálni lehessen. A népi kéz mind ritkábban remekel. A nép fia 
nem érez akkora szükségletet a benne ébredő álmok kivetítésére. Nem 
tartja érdemesnek mással is közölni, hiszen úgysem értenék meg. Hiá
ba metszi fába örömét és bánatát, hiába irja kőre lelke arányos elren
dezését, hiába rója fel teljes érzelmi világát. A világ közömbös. Eddig 
is az volt. De eddig neki inem volt szüksége senki megértésére. 

A leegyszerűsített élet már nem kivan diszes kereteket. Csak cél
szerűséget követel, semimi mást, A falusi élet pedig lassan színét veszti. 
Olyan, mintha kedvetlenekké lettek volna az emberek, mintha úgyis 
mindegy volna, akármi történik. 

Ez a hihetetlen arányú forradalom először & háziipar női ágait 
dúlta fel. Érezhető volt mér a háború után. Lehetett látni, hogy itt va
lami készül. A fejlődésben beállott törés nem) suhan ,el nyomtalanul 
egyetlen, életmegnyilvánulás fölött sem. A háziipar, mely még a közel
múltban is 'szinpompáiba burkolta a falut i n a l u n k , a hasznosság elvének 
nyomása alá került. Ez a nép ma is miniden szépet megcsinál, ami kell; 
ami nélkülözhető, rendszerint elmarad 

Az egykedvűség első sorban a szövés-fonáson látszott meg. Az 
anyagok közül kezdett eltűnni a len, majd a kender és helyét a gyapot 
vette át. A gyapjú szerepe is kisebb lett, alkalmazása egyszerűbb. Olcsó 
bolti áruk tolultak a háziszőttesek helyébe. A szövés-fonás alól magu
kat felszabadító asszonyokat mezei munkára fogták. Nagy eltolódások 
állottak be az életkereteikben. Napiról-naprá jobbam, szembeötlött, hogy 
rongyos falu. Az anyag kicserélése természetszerűleg a megmunkálás, 
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feldolgozás változását hozta maga után. A gyönyörű bors-himes és utá
nozhatatlan táblás szövés divatját multa. A régi asszonyok nagyszerű
en értettek ahhoz, miikép' adják meg a lakás díszét. Kétnyüistös gyol
csuk, háromnyüstös bors-himes teritőik, függönyeik, mégynyüstös pony-
vahimes és ötnyüstös táblás szövéseik megannyi büszkesége volt leá
nyuk hozományának. Egy-egy szövésnek több változatát és színkeveré
sét ismterték. Csak négyinyüstösben libaszemes, buzahimes, macslkanyo-
mos és fenyőágas szövést különböztettek meg. Ma jóval kevesebb a var
rás és hímzés is. A széles csipkéket mindenütt keskenyek váltják fel. 
Gyapjúból és hárászfoól kötött ruhadarabokat minid ritkábban lehet 
látni. 

Ügyes gazdasszonyok szép összegeket csináltak régebb posztó- és 
csergekészitésből. 1 Ma legritkább eset, hogy parajdi, asszonynak eladó 
posztója vagy csergéje legyen, sőt gyakran idegenektől kell vegyem. 

A női ruházkodás anyaga is tarka bolti holmi lett. INem töreked-
inék a hagyományos színhatások megőrzésére. A z egyéni ízlés (nevez
zük í g y ) túllépte a hagyományok kereteit, nemcsak az anyag és szín 
megválasztásában, de a szabásban is. Más ruhadarabok kerültek forga
lomba. Uralkodó szempont lett, hogy hamar fel lehessen venni, ne pisz
kolódjék, könnyen lehessen dolgozni benne. 

A forrongás a háziipar férfiágait semi kímélte. Nemcsak a díszítő 
minták egyszerűsödtek le és maradoztak el lássam, de az, egyes gyártá
si műveletek is személyi korlátozódást szenvedtek, elkülönültek. Ma 
nem minden gazda tud furni-faragni, ami nem is olyan rég elemi szük
séglet volt. Nem is érzi hiányát; addig csinál egyebet, amit viszont ő 
tud jobban. Régebb mindenki maga állította elő szerszámait: gereblyét, 
fából készült fenkőtokot, falapátot, eszközök nyeleit, sulykot, guzsályt, 
mosógépet, sőt motolát, vetőszeget, tekerőlevelet is. Csupán a finomabb 
szövőberendezéseket csináltatták mással, mint: kézzel vagy lábbal haj
tott fonókerék, csörlő, csztováfa. Mindent cifráztak a kaszanyéltől az 
utolsó fütykösig. Díszítés semími ikezebeliről nem hiányozhatott. 

Idők folyamán az élet annyira igénybe vette a székely ember min
den' képességét, hogy már nem volt tulajdonképpeni nyugalma, mikor 
á szó igazi, értelmében vett háziipari munkásságát folytathatta volna. 
Á gyártási eljárásck lassan a nagy tömeg előtt feledésbe mentek, mig 
másoknak fő kereseti lehetőségévé váltak s igy kialakulták, a 

< i - falusi kisméjsterségék. 
Ezek sem állandók, ami az anyagot és, diszitési módot illeti, csu

pán a készítés maga marad azonos. Nagyobb előkészületet, befektetést 
'és rászónást igényelnek. Nem űzheti akárki Ha nem is nehéz elsajátí
tani a gyártási műveleteket, eljárásokat és mesterségbeli fogásokat, de 
a legelemibb tapasztalat nélkül egyiket sem lehet folytatni. 

A kismesterségek között vannak olyanok, melyeket az állam közgaz
dasági fontosságuk miatt és könnyebb ellenőrzésük végett szinte iparrá 
emelt. 'Ilyen nálunk a molnérsálg Négy parasztmalom és egy műmálom 
van a faluban, valamennyi vízi erőre berendezve. A parasztmalmok kö
zül egy „alulcsapós", ahogy itt nevezik; a másik malom közelsége miatt 
a víznek nem volt elég esése, hogy a kerék fölé vezessék. 

Ugyancsak megélhetést jelentő kismesterség lett a kerekesség. De 
elég sok az ács, fafaragó és építő. Kisebb jelentőségű a kőfaragás, mint 
falusi kismesterség. Ellenben soha nemi veszíthet fontosságából -az öl
tözetet előállító mesterség, mely maga is több ágra bomlik a nemek és 
az öltözet anyaga szerint. Vámnak egyszterű falusi asszonyok, kik ügyes 
női, fehérneműket és felsőruhákat varrnak cserealapom; munkáért munkát 
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ikapnak. A férfiruházat változatosabb és .több kismesterségnek ad fog
lalkozást. A fehér/harisnya készítője, a barisnyavarró posztónjjasofcat 
és mellényeket is készít Régebben ő készítette a zekéket és szokmá-
Inyokat is, melyek annyira jellemzők voltok a havasalji emberre. A bő
rös bélést is ő illesztette bele, amit a ^apkavarró készített el. Ezek a 
falusi tímárok pompásan értettek a bőr cserzéséhez és kikészitéséhez. 
'ők készítik a hímzett bundákat, báránybőrsapkákat és subákat is. 

A mindennapos szükségleteket kielégítő kismesterségek "mellett 
még sok virágzott itt hajdan. Vol t zsiutíélyfaragó, létra- és csatorna-
ikészitő, teknővájó, vályukéiszitő, kaskötő, seprűkötő, szalmafonó, kosár
fonó, sőt székely bútorasztalos is. A termékeket idegenbe is vitték, de 
mikor látták, .hogy sokat kell hordozni egyik vásárról a másikra, fiél-
benh'agyták. Azóta más falusiaktól szerzik be a szükséges háziipari ter
miékeket. Egy részét átvették a magyar cigányok. Zsindelyt, létrát és 
csatornát fíófalva szállít, szalmaárut a Iküküllőmenitiek hoznak. A tek-
taővájás, kaskötés, kosárfonás, eeprűkötés valamint a ritkábban elő
forduló Bzitakötés cigányok kereset© lett. Pedig ma is vannak olyan ke
resett cikkek, melyeknek készítése után meg lehetne élni. Amíg Paraj
don fuvaroznak, kötélverőre nagy szükség volna. 

Kevesebb forgalmat mutat fel az olajtörő is. Régebb minden csa
ládfő nagy gondot fordított a család téli olajellátására. Bükkmakkból 
és napraforgóból sajtolt olajjal főzték iböjtös ételeiket. Ma erről is in
kább lemondanak. 

Székely-kékre festett tulipános bútorokat, ma egy asztalos sem1 ké
szít. Nincs kereslet benne. Dióbarnára festett, cifra faragású bútorok 
jöttek divatba. A férjhezadó leány semmi pénzért, sem sorozná hozo
mánya közé a tulipános ládát, ágyat, szekrényt vágy a hosszú kancsös 
fogast. Nem, kell. 

Hasonló sorsra jutott a lapcskötő-SEÖvés is. Régtónte mindenütt 
azt használták. Tartós volt és izlésles. Ma mindent kiszorít az olcsó mad
zag. 

A falusi kismesterségeknél is áll a szabály, hölgy minden első sor
ban célszerű legyen. A díszítések és cifraságok tünedeznek. A nép ma 
az egyszerűt találja szive szerint valónak. A sima vonalak utat törtek 
maguknak az egyszerű népi lakásokba is és nincs messze az idő, mikor 
ott fogják győzelmüket ülni. , 

• MeUégfogJ$kO0ásak 
Nevetségfes volna, ha ne<m volna szomorú, hogy falun igen sok 

esetben a főfoglalkozás csak jel leget ad, de a mellékfoglalkozásból él
nek. Nemcsak szegény vidékeken van ennyi mellékfoglalkozás, nem csu
pán a népfölösleggel rendelkező tájakon' talál ki mindent az emberi 
ész, amiből meg lehet éltnü. A mellékfoglalkozások íelég nagy hányadát 
a kereslet szüli. Ahogy a kereslet megszűnik, azonnal félbenhagyják az 
egészet. Ebben különbözik a kismesterségtől, mely még vergődik, hogy 
piacot teremtsen magának, továbbá abban, hogy tömegesen foglalkoz
nak vele. 

A mellékfoglalkozások rövidebb időközönként váltakoznak. Állandó 
jtellege vajmi kevésnek Van. A közelmúlt letűnt mellékfoglalkozásai közé 
tartozik a taplószedés. Fiatalembereik • és legényeik nagymennyiségű 
taplót gyűjtöttek kismesteremberek számára, kik dísztárgyakat készí
tettek belőle. Divatban volt a taplósapka, kefetartó, gyermekkötény, őv 
stb. Eltűnésével a (ruházkodás lett e'sy árnyalattal szerényebb. 

Komolyabb jövedelmi forrás volt a széiheresség. A z állandó és 
•rendszeres gépkocsi járatok beindítása előtt a jó lovakat tartó gazda 
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alkalmilag sok pénzt kapott abból, hogy pereskedő embereket vitt tör
vényre a megyeszékhelyre vagy vásárosokat távoli állatvásárokra. A 
teaekeresek rendes végállomása Udvarhely, Vásárhely, Gyergyó vagy 
valamelyik küküllőmenti falu volt. 

Ezziei rokon, de több egyéni kockázattal járó foglalkozás volt a 
rfuvarasság, ha a fuvaros saját portékáját szállította távoli piacokra.. 
A vásár biztos volt, csak a hazatérés bizonytalan. A z egész iSóvidék né
pe hires fuvaros. A korondiak Bukarestig viszik az edényt, a siklódiak 
Brassóig és Kolozsvárig a 'Cseresznyét; az atyhaiak szerszámfával, csa
tornával és lapáttal egész Erdélyt bejárják, az etédiek az osztovátát,. 
gyergyaiak a szőlőkarót egész a Mezőségig viszik. Jóllehet a hires bor
vizes székelyt elütötte, a gépkocsi, pft áll helyette tiz más: a farkas
laki és remetei szekereseket is ideszámtva, akik többszáz kilométert po
roszkálnak apró lovaikon egy kőrútjuk alkalmával. 

Farajd nem tud nélkülözhetetlen cikket szállítani. Leggyakrabban 
'Nyárádszeredába mennek deszkával meg épületfával, Gyengyóba sóval. 
E két A l t mellett előfordul, hogy Vásárhelyre mennek áruért parajdi 
kereskedőkrlek és italmérőknek. Megtörténik nagyritkán, hogy megren
delésre épületkövet visznek a Küküllőmentére. 

A fuvarcsság 'és szekeresség már önmagában rendetlen életmódot 
jelent, de főként a fuvarozásnak az a módija, mikor a fuvaros csak he
tek multán térhet vissza családjához. Ellátása iés ruházata hiányos, 
'családi élete zilált és bizonytalan). Ezért kesergi a dal: 
' k%s szekere®, ntígy szekeres, , 

mind megissza, mml kenés. 
(Még a háború utáni években is, nagy volt a vásár járás. Voltak jó

módú kisgazdák, kik készpénzszükségletüket rendszeres vásárjárással, 
nyerészkedéssel teremtették elő, nem, ismertek távolságokat. Erdély ha
tárain belül, de gyakran megfordultak Moldvában; is, noha abban az 
esetben, ha a moldvai eladó nem tudott magyarul, hivatásos vásári zsi
dó tolmács közvetítésére szorultak. Mérhetetlen távolságokat gyalogol
tak be. (Mindig pontosan ismerték vidékenként a marha árát és szeren
csésen üzérkedtek vele. Legtöbbször csak abban az esetben hajtották 
haza a marhákat, ha .otthonuk a vásárlási helytől az eladási helyére va
l ó mentükben útba esett. Csak átmenetileg tartózkodtak otthon. Éle
tük java részét az országutakon töltötték Segesvár, Brassó, Székely-
keresztúr, Udvarhely, Dicsőszentmárton, Marosvásárhely és Régen 
között. Nagyon kedvelték a gyergyói vásárokat, mert ,ott mindig jó üz
leteket lehetett kötni: Száirhegy, Ditró és Szentmiklós vásárainak min
dig jó híre volt nálunk. 
' Ma szűkebb körre szorult a vásárlás határa. Inkább csak saját 
szükségletükre vásárolnak, azért pedig nem érdemes messzire menni. 
Inkább a Küküllőmentére és Marosszékre járnak, eladni Gyergyóba. 
' Nehéz élet volt. A vásárjáró ugy hányódott, mint a törvényen kivü-
íielk. ő azonban vigasztalta magát, mikor belekezdett a híres énekbe: 

Vásárokba vasaikba járok én, 
* piros bornyu bomyuhússail élek én, 

piros bornyu bortnyúhusSpí élek én, , 
ha mieg<k\ésdmi, a bahámné hálok én. 

A hatalmas emibertömegeket foglalkoztató erdőmunkát nem lehet 
Mellékfoglalkozásnak nyilvánítani, hiszen ©ok család kizárólag ez után 
él. Régebb m.ég több embernek adott kenyereit. A Juhod mentén elhúzó
dó iparvasút korálban sok fadöntő, favágó, fafaragó, rakodó munkás és 
fuvaros dolgozott. Azóta nagyobb részük visszatért a földhöz. A tulaj-
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donképpeni erdőmunkások hétfőtől szombatig' ,az erdőn éltek. Vasárnap 
csak azért jöttek haza, hogy ruhát váltsanak és uj tarisznyálást vigye
nek magukkal. Turóspuliszka, kemy'ér és szalonna mellett végezték e 
'nehéz munkát. Ott dolgoztak télen-nyáron megállás nélkül. Földkalibá-
ban haltaik, főtt ételt nem ettek. Egyetlen, amit tehettek, a szakadatlan 
'munka volt. 

A pásztorember helyzete más. A csordapásztor estére hazajár. Ha 
gúnyája, vagy bocskora szakad, még aznap megigazíthatja. Estére főtt 
ételt eszik, esetleg mlég délre is visz az asszony, ha a nyomíáshatár kö
zel van. A havasi tinópásztor [ C s a l á d o s t ó l felköltözik a havasra. Ott töl
t i az egész nyarat. Emberekkel csak szombatonként találkozik, mikor 
sót viszntek a marháknak. Megedződik a tefflmiészet ölén. Önbizalma meg
növekedik, állandóan mókázik. Csupa kedély, faragatlan jóság az! egész 
ember, ha nem, bántják. Ha megtámadják, vérengzőbb, mint a havasi 
Vadak, ösztönélete sokkal jobban fejlett, mint más emberé. Életmódja 
azonban tnem emgedi meg, hogy tartalékoljon. Előrehaladást nem lehet 
látni nála, pedig a havasi élet, már csak kényszerűségből is, szerény. 
'Ez sem; mellékfoglalkozás; egyik-másik család harmadik nemízedék óta 
folytatja. Ugyanakkora hivatásérzettel csinálják, mint a számadó ju
hászok. Ellenben valódi mellékfoglalkozást űz a főpásztor, éjjeli őr és 
'piac-seprő. 

Alkalmilag a kőbánya és vasúti munka, ki- és berakás is foglal
koztat néhány embert. Ez utóbbinak azonban csak némely ágakban van 
állandó jellege. Amíg szenet égetnek, szénrakó munkásra szükség van. 
t\Téha^az alulról szállított épületanyag, liszt és más bolti áru kirakása 
és szállítása juttat keresethez embereket. Jelentősége nem számottevő. 

Különös, mikor a myikómentiek felkerekednek és kisebb-nagyobb 
< sepert okban mentoek Gyergyóba: a férfiak kaszálni, a fehérnépek, 
annak idején, aratni. Ez t a parajdi ember soh'a nem tette. Inkább el
megy Galóeásra, Bánffybunyadra, a komandói telepre fadönteni, Nagy
disznódra kocsisnak vagy M'edgye'sre az üveggyárba, de a szomszédba 
kaszálni soha. Nemi büszkeség lappang az ilyen viselkedés mögött. 
Siivesebíben beáll a nadrágos emberhez pénzért, akit különben semmire 
sem becsül, mint a harisnyás gazdához. Ha ezt tenné, ugy érzi, emberi 
(mivoltában alázkodnék meg. Isnaeirősnek, szomszédnak pénzért sem 
íiesz alkalmazottja. Az asseornyclk és leányok ősszel rendszeresen járnák 
a küküllőmenti berekre törökbuza szedni. Javadalmazásképpen minden 
11. véka esős törökbúza az övék. A kamaszodó gyermekek pedig min
den nyáron mennek vasút gyomlálni. Parajdon kezdik és 5-6 hét alatt 
érnek le Balázsfalváig. Kicsiny keresetükkel hozzájárulnak egy-egy né
pes család fenntartásához. 

A cséplőgépek elterjedése előtt, de még inkább az uradalmi nyom
tatások korában aránylag sok szegény ember kereste kenyerét kézi 
-csépiéssel. E !gész külön rend volt az övék: nyáron keresztül könnyebb 
mezei munkákat végeztek, d e telem átai szakadatlanul verték a zsú
pokat. Vagy napszámban dolgoztak vagy részében, i 

Aki mélg igy sem birja, bedeszkázza háza ablakait és családostól 
elmegy béresnek, kocsisnak távoli mtunkatelepekre. Kis elkeseredés van 
•ilyenkor bennük, kis dac. Meg akarják mluitaini, hogy dolgos ember 
a „jég hátán is mtegél" csak éppen P'arajdon nemi Soknak sikerül új 
'életet kezdeni, soknak nem. Ettől függetlenül vagy visszatérnek valaha 
•vagy soha. Megtörtént, bogy gyermekei jöttek vissza; mások utólag 
eladták a házat, hegy ottani adósságaikat ki tudják fizetni s ezzzel el
vágták a visszatérés útját. A z elszármazottak közül később sokan mes-
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térséget tanultak. 
A parajdi munkás messze vidéken fló nevet szerzett magának. Fél

országrészt Parajd látott el kó'töröVel, méterfavágóval, talpfafaragóval, 
fuvarossal, igás kocsissal. Ilyen igzságos mjunkás embert neh'éz talál
ni; felháborodik, ha amerikázást lát, csak & két keze munkája után 
akar megélni. Több mm kell, minit ,amire rádolgozott, de azt aztán nem 
Ihagyja, miég ha fejszéhez kell nyúlnia is. v 

"i i A posztót ponyvából készítik. A ponyvát viz által hajtott hat- vagy 
itöbb-botos dürückölöbe teszik, hol a botok ütése meleg viz hatása alatt tö-
ímöriti és lomositjia. 
( A csergét fordított kug> alakú famedencékben a lezuhanó viz forgatja, 
Miig elkészül. Ez a v á n y o l ó . A c s e r g é t t e h á t v á n y o l j á k , a p o s z t ó t dürückölik. 

v iA d i i T ü c k ö l ó * n e v e m á s u t t dobogó . 

T U D O R A RG II EZ Is V E R S E K 

Fordította: GRÉDA JÓZSEF 

ALTATÓDAL 

Építs, Uram, kunyhót neki 
napsütötte vén füzesbe: 
elég, ha mint virág, kicsi, 
s szűk, mint egy rózsás fülecske. 

Udvarára önts tavacskát, 
min gyufányi csónak mehet, 
hogy tükrében megláthassák 
a végtelent és az eget. 

Zöld békáját, pillangóját 
hadd kergesse ott le meg föl: 
azt a rejtett füzest öjják 
napsugarak a hidegtől. 

És tálán még csöpp festéket 
s papirt adj, hogy minden este 
festve dicsérhessen Téged, 
a Te neved százszor festve. 

S mikor aztán minden kész lesz, 
megy apu is kicsijéhez. 

LACHE 

Szúrós mint a szeg, 
mint a penge, éles, 
vagy locskán beszédes, ; 
titkait igy őrzi meg. 


