
Kölcsönösen tisztelve csúfolták egymást 
Mármint a técsőiek és a viskiek. Megfürdették egymást istenáldotta, kristályos el-

méjük lágy-meleg mélységeiben, tövis-virág koszorút raktak egymás fejére úgy vetet-
ték partra, hogy mindenki lássa-hallja, de vigyáztak, hogy egyikük se sérüljön, ne 
sértődjön meg. 

A több évszázados közös és azonos történelmi múlt, földrajzi azonosságuk egy-
másra utalták a két közösséget Huszttal, Hosszúmezővel, Máramarosszigettel együtt 
ezek voltak a Felső-Tisza-vidéki sóbányászat központjai. 

Hogy mikor, azt meddő próbálkozás lenne felderíteni, de kezdetét vette a rivalizá-
lás, és ez - jóízű adomák, ragadvány-nevek, mókáshistóriák stb. formájában - ma is 
él. Ezekből gyűjtöttem össze néhányat. 

A técsőiek a viskieket „bicskásoknak", azok az előbbieket „dongóknak" és 
„szitásoknak" nevezik. 

A „bicska? jelző onnan ered, hogy valamire való viski nem indult el a bálba úgy, 
hogy keményszárú csizmájában ne legyen kés, ami — bizony - elég „könnyen kijárt" a 
tokjából. A valamikor még egy hétig is tartó lakodalom akkor volt „nevezetes", ha 
legalább két kéztörés, öt-hat bordatörés, koponya-lékelés „koronázta meg". A „técsői 
döngő' jelzőnek eredete a következő. Megszúrta a dongó a presbiter orrát, ami ök-
lömnyire dagadt. Felháborodtak a hívők, elfogták a dongót. Összeült a tanács: hogy, 
miként büntessék meg a vétkest. Volt aki azonnali lefejezést javasolt, valakik a víz-
beölés mellett kardoskodtak, volt aki az akasztás mellett voksolt. Végül is - hosszan 
tartó tanácskozás után - a dongót nyakaszegésre ítélték: felvitték a técsői templom 
tornyába, onnan vetették a mélybe. 

A „szitád-ok ragadvány-jelző újkeletű. A viksi labdarugócsapat majd egy tucat gól-
lal terhelte a técsőiek kapuját: „szitává" lőtték a hálót, és ami a legfájóbb: mindezt 
Técsőn tették. Mesélik: a viskiek úgy futottak az őket üldöző técsőiek előtt, hogy 
túlfutottak a viski letérőn. A técsőiek azt mondják-mesélik: a viski templom csak egy 
szűrrel, meg egy cigánnyal ér többet a técsőinél. Történt ugyanis, hogy a viski bíró-
nak nem tetszett, hogy a templom nem a falu közepén áll. Elhatározta, hogy tovább-
tolják néhány méterrel. Egy téli vasárnapon kivonult az egész falu, hogy érvényre 
juttassa a falu eszének határozatát: nekigyűrkőztek és — hujjrá - toltak egyet a temp-
lomon. Majd megnézte a bíró: jó helyen van e már a templom? De nem tudta megál-
lapítani. Szólt a jónépnek; nyomjanak még egyet rajta. Úgy lett. De megintcsak nem 
tudta megállapítani, hogy eleget toltak-e rajta. Akkor egy nagy ötlete támadt: leterí-
tette ünneplő gúnyáját a bejárattal átelleni oldalra, maga is nekigyűrkőzött, mert: ha 
megtolják a templomot, oszt nem lészen ott a gúnya, az azt jelezé, hogy rátolták, 
vagyis: a templom a helyén lesz. Arra járt éppen a cigány, na nem azon az oldalán a 
templomnak, ahol éppen dolgozni kellett, látta a gazdátlan gúnyát, vállára terítette és 
továbbment. A nagy erőlködés végeztével a bíró ment megnézni: ott van-e még a 
gúnya. Örömmel rohant az emberekhez és kiáltotta: „Hagyjátok abba, már helyén 
van a templom, rátoltuk a gúnyámra!" 

A viskiek azonban nem maradtak adósak, mert a következőt mesélték. A técsői 
templom tornyát kiverte a gaz. Olyan magasan nőtt, hogy a torony ablakából se 
tudták elérni. Összeült a tanács: mitévő legyenek? Volt tanács száz is, de végül a falu 
bírájáét fogadták el: fel kell húzni a falu bikáját, legelje le! Kivonult a falu népe, 
élükön a bíróval, középütt a bikával. A legerősebb legények felmentek a toronyba, 
kötelet vetettek le, azt a bika nyakára kötötték, és húzták felfelé. Szegény pára né-
hány hórukk! után kiöltötte nyelvét, amit a técsőiek nagy örömmel konstatálták: 
„Nézd mán, hogy kívánja a füvet! Már a nyelvét is őtyelgeti!" Visknek nincs vasútál 
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lomása, mert a sínpár úgy hat kilométerre elkerüli a falut. Azt mondják a técsőiek 
hogy ez az állapot a „kényelmes" viski bírónak köszönhető. Történt ugyanis, hogy a 
sínpár a bíró földjén vezetett volna, éppen telibe találta volna a csűrt. Mikor a bíró ez) 
megtudta, kategórikusan kijelentette: „Csak nem gondolja az a vasalú, hogy amikoi 
erre jár, nyitogatni fogom neki a csűr ajtóját!" Hogy mégis szép, széles út vezet a2 
állomáshoz, annak az az „oka": a viski bíró komájának létrát küldött. Szólt a fiainak: 
„Vigyétek a lajtorját, oszt vigyétek ki. Állítsátok meg a gőz-lovat, mondjátok, hogy a 
viski bíró parancsolta: vigye el a lajtorját komájának!". Leemelték a legények a csűi 
eresze alól a létrát, megfogták a két végét, vittékjúgy,ahogy leemelték - keresztben. 
Mikor az erdőhöz értek, elakadtak a fákban. Visszaszaladt az egyik fiú az apjához és 
mondta neki: nem ér át a lajtorja a fák között. A bíró kirendelte a falu népét, hogy 
vágjanak utat a létrának. Azóta ezen az úton járnak a viskiek a vonathoz. Azért nem 
mindig „lőttek élesben" egymásra a jó szomszédok. Ennek igazolására álljon itt egy 
korabeli levél, ami arról tesz bizonyságot, hogy szép szóval (is) el tudták intézni 
ügyes-bajos dolgaikat. íme: 

PRTVILEGIÁLT TETSŐ VÁROSSÁ FŐ BÍRÁJÁNAK ÉS AZ EGÉSZ B: 
MAGISTRATUSNAK ILLŐ TISZTELETTEL 

TETSŐN 

Telyes Bizalommal Lévő Fő Biró Ur, s Érdemes Tanáts! 

A• B: Tanáts, és Fő Biró Urnák az énfojo Holnap 18-kán ide hozzánk uta-
sított becses Levelekre azt jelentyűk szomszédságos barátsággal; hogy ám-
bár mi hozzánk némely oda való Lakosokk hat ökrei a Pásztorok által bé 
hajtattak is, de ezt senki nem parancsolta Nékiek, minazáltal csak azt 
gondoltuk hogy ökreik után bé jővén minden jutalom nélkül, minden jó-
szágok ki a adódnak, és itt betsűlettel Comptánáljuk a dolgot, és a 
baráttsági szeretettel üres sziveket; mi minden versengést el távoztatni 
akarván ime minden kár és baj nélkül által hajtattyuk ökreiket; azzal a 
hozzá adással, hogy cselkedjék a B. Tanáts és Fő Biro Ur azt, hogy Csordá-
ikat Határunkon ne parcualják, mert ámbár most az ellső bé hajtás idein 
minden jutalom nélkül vissza hajtattuk is Ökreiket, de ha még többször is 
bé hajtódnak bizonyosan nem fogjuk é szerént ki adni. 
A felyebb irtak szerént tehát azt Gondoltuk hogy ha bé jönnek szomszédsá-
gos szeretettel fogunk tractálni, de ezt nem cselekedvén kéntelenek lészűnk 
mi is végtére más kedvetlen eszközökhöz nyúlni, pedig ezt mi is szintúgy 
nem akarnok cselekedni, soha semmi bajunk még eddig edgymás kőzött 
nem lévén s történvén: melyekk barátosságos jelentések után atyafiságos 
szeretetekben ajánlattak maradtunk. Visken Die 23. -Junij 1816. 
A Betsűletes Tanáts, 
és Fő Biro Urk. 

keszjo akarói. 
Visk Várossá Magistratussa. 

Dr. Szöllősy Tiboi 
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