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Sep si szent györ gyön a Vár temp lom mel let ti re for-
má tus te metőben 1970-ben még ép ség ben állt az 
a sze rény mé re tű, mint egy fél mé ter ma gas, ho mok kő-
ből fa ra gott sír kő, mely nek fel ira ta ar ról tu dó sí tott, 
hogy 1889. szep tem ber 14-én egy hu szon öt éves fi  a-
tal le gény gyil kos ság ál do za ta lett. Kö zel negy ven év 
telt el az óta, hogy a szo ká sos tól kis sé el té rő sír ver set 
le je gyez tem, a sír jelt le raj zol tam és le fény ké pez tem. 
Az óta a meg süllyedt sír kő tel je sen tönk re ment, fel ira-
tát le mar ta az eső és a fagy. Saj nos az ak kor ké szí tett 
fény kép és ne ga tív ja meg sem mi sült, de a rajz és a mel-
lé je csa tolt sír fel irat szö ve ge meg ma radt: 

„A szentgyörgyi te me tő be
van egy sír kő fel emel ve
a’ van a’ kő re fel ír va
ez a’ Im re Jó zsef sír ja
ki gyil ko sok ál tal meghala
éle te 25dik évé be
1889 szepte 14n.”

Mi kor a ver ses sír fel ira tot le je gyez tem, nem is 
sej tet tem, hogy egy he lyi bal la da „fő sze rep lő jé nek” 
a nyug he lyét „fe dez tem fel”, pe dig már eb ben az idő-
ben ta lál koz tam a bal la da tö re dé ké vel. Szil vesz ter 
Sán dor (sz. 1902, Alsócsernáton) mond ta toll ba a kö-
vet ke ző stró fát:

„Hal lot tá tok, Szemerián mi tör tént?
A szentgyörgyi pos tás le gényt meg öl ték,
Vé rét vet ték mint a fo goly ma dár nak,
A szentgyörgyi pos tás Im re fi ának…”

Nem tud ta to vább foly tat ni, de hoz zá fűz te, hogy 
egy igaz tör té net ről szól. Úgy hal lot ta, hogy a gyil kos-
ság az 1900-as évek ele jén tör tént Szemeria ha tá rá-
ban. Im re ne ve ze tű pos tást va la hol az Előpatak fe lé 
ve ze tő úton öl ték meg. A rab ló gyil kos ság nak nagy hí-
re volt. Ek kor ke let ke zett a bal la da. So kan is mer ték 
a „szo mo rú nó tát, éne kel get ték is es tén ként”.

A bal la da tel je sebb szö ve gé vel 1972-ben a Szé kely 
Mikó Kol lé gi um (ak kor 1. sz. Lí ce um) lap já ban, 
a Gyö ke rek ben ta lál koz tam:1

Hal lod, paj tás, Szemerián mi tör tént
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lod, paj tás, Szemerián mi tör tént:
A szentgyörgyi pos tás le gényt meg öl ték.
Nem meg öl ték, ha nem le is kö töz ték.
Há rom ezer fo rint ját is el vet ték.

De li sá vos zöld er dő be ki vit ték,
Lo vát pe dig fe nyő fá hoz kö töt ték,
Ma gát pe dig sö tét árok ba vet ték.

– Én már töb bé pos tás le gény nem le szek,
Ka la pom ba ka kas tol lat nem te szek,
Mert a ka kas kukurikul haj nal ba,
Kikiálcsa, hol halsz meg az éj sza ka.2

Vál to za tai kö zül 1973-ban még há rom Al bert 
Er nő Há rom szé ki nép bal la dák cí mű kö te té ben, egy 
az Almási Ist ván ál tal köz re a dott Fu tás fal vi nép dal ok 
cí mű fü zet ben,3 egy pe dig 1977-ben a Gyö ke rek ben 
je lent meg.4 A má sik vál to za tát jó val ké sőbb, 1979-
ben Szin te Gáborné Ba ra bás Emiliától (szül. 1926. 
márc. 5., Sepsikőröspatak) je gyez tem le Sepsikőrös-
patakon: 

„Hal lot tá tok, Szemerján mi tör tént?
Im re Jó zsef pos tás le gényt meg öl ték.
Nem meg öl ték, ha nem esszelődözték,
A holt test ét mély árok ba ve tet ték.

A lo vá ról csen gettyű jét le szed ték,
Zöld er dő be egy nagy fá hoz kö töt ték.
Delzsáncát az er dő be ki vit ték,
Nyóccázötven fo rint ját mind el vet ték.

1 Gyö ke rek. Is ko lai fo lyó irat. VII, 1 (35), 1972, 93.
2 Sa la mon Ár pád je gyez te le 1972-ben. Köz lő: Pakucs Andrásné 
Bodó Ro zá lia, 73 éves, Réty. (Ké sőbb a bal la da meg je lent Al bert 
Er nő Há rom szé ki nép bal la dák cí mű gyűj te mé nyé ben. AL BERT 

Er nő 1973, 389. (308. sz. bal la da).
3 ALMÁSI Ist ván 1973, 4. sz. bal la da.
4 AL BERT Er nő i. m., 307, 309, 310. sz. bal la dák (389–390); 
Gyö ke rek, XI, 1 (41), 1977.
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Pos tás Im re nyisd ki gyá szos kapudot,
Hal va hoz zák a te jám bor fi adot,
Hal va hoz zák, vi szik a te me tő be,
Hal va hoz zák, vi szik a te me tő be.”

Adat köz lőm a tör té net idő pont ját szin tén az 
1900-as évek ele jé re tet te, akár csak Al bert Er nő 
1971-ben Kálnokon gyűj tött bal la dá já nak adat köz lő-
je, Szil ágyi Kár oly, ki nek ma gya rá za ta sze rint a „pos-
táslegényecskét” „úgy a 900-as évek ben” öl ték meg.5

Hi á ba egye zett a hely szín, a meg gyil kolt pos tás 
ne ve – már, ha meg em lí tet ték ne vét a bal la dák ban 
– a re for má tus te me tő ben nyug vó, gyil kos ság ál do za-
tá vá vált Im re Jó zseff  el nem le he tett a bal la dát kap cso-
lat ba hoz ni. Nem egye zett az idő pont. 

Ar ra, hogy a balladákan sze rep lő Im re Jó zsef ugyan-
az, mint a sír kö vön meg örö kí tett sze mély, har minc év 
múl tá val jöt tem rá. Ada to kat gyűjt ve a volt 1848/49-
es sza bad ság har cos ok ról Há rom szék egy ko ri lap já ban, 
a Szé kely Nem zet ben, az 1889. szep tem ber 15-i szá má-
ban A sepsi-szentgyörgyi pos ta rab lás és gyil kos ság cím mel 
meg je le nő hír adás ra let tem fi  gyel mes.6 A „bor zasz tó 
hírt” szin te tel jes ter je del mé ben idé zem, hi szen a hely-
szí ni szem le meg ál la pí tá sai, a „fő sze rep lő” ne ve egy be-
vág az idé zett bal la dák tar tal má val és a meg éne kelt 
ál do zat tal. Nyil ván va ló vá vált az is, hogy Im re Jó zsef 
azo nos a sír fel irat ban sze rep lő sze méllyel. A bal la da 
te hát nem az 1900-as évek ele jén, ha nem jó val ko ráb-
ban, 1889. szep tem ber 14-e utá ni idő ben ke let ke zett. 

„Fu tó tűz gya nánt ter jedt szét teg nap dél után Sep si-
szent györ gyön a bor zasz tó hír, hogy a Föld vár ra me nő 
pos tát ki ra bol ták, s a pos ta ko csist meg gyil kol ták. Az ese-
mény an nál na gyobb iz ga tott sá got kel tett, mert Há rom-
szé ken pos ta rab lás em ber em lé ke zet óta nem tör tént. (...)

Teg nap éj jel 1 óra kor in dult el Sep si szent györgy ről 
a pos ta a föld vá ri vas úti ál lo más hoz. A pos tát Im re 
Jó zsef (ki eme lés – D. L.) pos ta le gény vit te két lo vas ka-
riollal. A föld vá ri vas út ál lo más két és fél órai tá vol ság ra 
van Sep si szent györgy től. (...) Reg gel 8 óra kor sür göny 
jött az it te ni pos ta hi va tal fő nö ké hez, mely ben a föld vá-
ri vas úti ál lo más fő nö ke ér te sí tet te a pos ta hi va talt, hogy 
a haj nal ban jön ni szo kott pos ta nem ér ke zett meg. Ja ka-
bos Si mon, évek óta lel ki is me re tes pon tos sá gá ról, (az) 
is mert pos ta mes ter azon nal ko csi ra ült s Föld vár fe lé haj-
tott. Út köz ben meg győ ző dött ar ról, hogy az éj fél után 
el in dí tott pos ta sem Előpatakra, sem Árapatakra nem 
ér ke zett be. A föld vá ri ál lo más nál át vet te (...) az így 
meg ké sett le vél pos tát és sür gö nyö zött Sep si szent györgy re, 
hogy a pos ta még Előpatakon sem járt, (...) a nyo mo-
zást azon nal in dít sák meg. Ő ma ga ez alatt je len tést tett 
a híd vé gi csend őr őrs pa rancs nok ság nál, hon nan a csend-
őrök nyom ban ki száll tak a ku ta tás ra. (...) A vá ro si 

rend őr ség összes sze mély ze te, élü kön a rend őr ka pi tány-
nyal, szin tén ku tat ni in dult. Dél után 4 óra kö rül Csorja 
Ba lázs csend őr őrs ve ze tő (...) meg ta lál ta a pos ta ko csis 
holt test ét. A ko csis ott fe küdt a Szemerja és Előpatak 
kö zött lé vő út tól bal ra eső pa tak part ján, hol tan: mel-
lén több lőseb tá ton gott, szá ja, tes te vér rel volt bo rít va. 
Szem közt az úgy ne ve zett Ked ves-kút tól (Tet ves-kút!) 
nem messze, ma gas, sza ka dá sos he lyen el égett le ve lek, 
pén zes zacs kók da rab jai he ver tek, (...) sok kal tá vo labb, 
az er dő mé lyé ben a kariolt és a lo va kat ta lál ták meg.

A kariol el ső ré szén, a ko csis ülé sét ké pe ző pénzesláda 
(...) föl volt fe szít ve, a Wertheim-zárja le sza kít va, s ma ga 
a lá da üre sen ál lott. (...) Lenn, az el égett le vél cso mók da-
rab jai mel lett szét tört üve gek és bo ros pa lack ok he ver tek, 
me lyek szin tén a pos ta szál lít mány hoz tar toz tak. (...) Egy-
elő re va ló szí nű nek lát szik, hogy a gyil kos sá got és rab lást, 
a he lyi vi szo nyok kal tel je sen is me rős go nosz te vő kö vet te el. 
(...) A rab ló gyil kos nak tud nia kel lett, hogy a fél tet tebb s ér-
té ke sebb kül de mé nyek itt van nak (a ko csis ülé sét ké pe ző 
pénzesládában) el he lyez ve, s nem a ko csi tu laj don kép pe ni 
bel se jé ben, amely nek zá rát a tet tes sér tet le nül hagy ta. Jól 
kel lett is mer nie az er dő részt is, ho va ál do za tát vit te, s ahol 
a ko csit hagy ta. Na gyon va ló szí nű, hogy a gyil kos ta lán 
már a Szemerja-városrész vé gén, vagy va la hol az or szág-
úton várt az ál do za tá ra. Ott fel ké rez ke dett a pos ta ko csis 
mel lé, s köz vet len kö zel ből, ta lán ép pen re vol ver lö vé sek kel 
ki ol tot ta az éle tet a ko csis ból, s az tán az ál ta la jól is mert 
úton ma ga haj tott be az er dő be, hol elő ször a meg gyil kolt 
pos ta le gényt (...) be dob ta az árok ba (ki eme lés – D. L.), 
s csak azu tán lá tott a ko csi ki rab lá sá hoz.

Jól kel lett a he lyet is mer nie a gyil kos nak. Ez az egyet-
len hely, aho va könnyeb ben föl le het haj ta ni ko csi val 
az or szág út ról az er dő be (ki eme lés – D. L.). Ezen a he-
lyen szo kott a vá ro si kö zön ség májálisokat tar ta ni. Azon 
in nen nincs ko csi út az er dő be, azon túl az előpataki ré-
gi utat nem mer te hasz nál ni, va ló szí nű leg at tól tar tott, 
hogy meg ké sik a vé res mun ká val, s az Előpatakról gya-
log be já ró bor vi zes oláh asszo nyok ál tal ko ra haj nal ban 
meg za var hat nák. A gyil kos nak még az is meg tért az 
eszé ben, hogy a pos ta lo vak ról a csen gettyű ket le vág ja 
(ki eme lés – D. L.), ne hogy a csen gettyűk áru lói le hes se-
nek, ott kap ták meg azo kat a föl dön, az er dő kö zött. 

Az el ra bolt pénz 824 frt. 55 krt. (ki eme lés – 
D. L.) tesz ki, a meg sem mi sí tett aján lott, s egyéb le ve le-
ken kí vül. (...)

A vér lá zí tó eset nagy iz ga tott sá got kel tett vá rosszer-
te, s a meg ré mült la kos ság a pos ta rab lás és gyil kos ság 
rész le te i ről be szél ma csu pán. (...)

Nem le het tud ni még, egye dül volt-e a gyil kos, vagy 
bűn ré sze sei is vol tak, ami in kább is fel te he tő. A vizs gá-
lat, me lyet nagy eréllyel meg in dí tot tak, ta lán kel lő vi lá-
got fog vet ni er re a bor zasz tó ese mény re...”7

5 AL BERT Er nő i. m., 535.
6 Szé kely Nem zet, VII, 143, 1889. szept. 15.

7 Szé kely Nem zet, VII, 143, 1889. szept. 15.
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A Szé kely Nem zet kö vet ke ző szá ma a hely szí ni 
és a bon co lá si szem le alap ján pon to sí tot ta és újabb 
rész le tek kel tet te vi lá go sab bá a rablógyiklosság el-
kö ve té sé nek tör té ne tét. Ki tu dó dott, hogy nem egy, 
ha nem töb ben kö vet ték el a gyil kos sá got. Amint az 
el ső vizs gá lat kor meg ál la pí tot ták, leg alább egy a rab-
lók kö zül pon tos hely is me ret tel ren del ke zett. Biz tos 
in for má ci ók be szer zé se után ter vel ték ki a rab lást. 
Tud ták, hogy a me net rend sze rint já ró haj na li pos ta 
éj fél után 1 és 2 óra kö zött ha lad át Szemerja és Elő-
patak kö zött. Azon a bi zo nyos na pon az adó hi va tal 
22 000 Ft-ot küld Bu da pest re. (Va la mi lyen ok nál fog-
va azon ban az utol só pil la nat ban a pénz kül de mény 
pos tá zá sát el na pol ták, így csak a ma gán sze mé lyek ál-
tal fel tett pénz összeg hez ju tot tak hoz zá az úton ál ló 
gyil ko sok). 

A rab lók azt is tud ták, hogy az úgy ne ve zett Gyil-
kos-árok8 mellett or szág út ré szen, ahol az út kis sé emel-
ke dik, le szok tak las sul ni az ad dig üge tő lo vak. Ezt 
a ter mé szet ad ta he lyet és le he tő sé get hasz nál ták ki 
a tet tük el kö ve té sé re. Nem messze az or szág út tól tü zet 
gyújttak az er dő sű rű jé ben, és itt vár ták be a pos tát. 
Egyi ke a rab lók nak a lo va kat tar tóz tat ta föl, míg a má-
sik ket tő le lőt te az ülés ről a pos ta ko csist. Meg ál la pí tot-
ták, nem pisz toly vég zett az ál do zat tal. A bon co lás kor 
ki de rült „Im re Jó zsef tes té be ti zen hat fi c kó go lyót (pos tát) 
lőt tek (…). A lö vé sek pus ká ból tör tén tek, s (…) ar ra 
mu tat nak, hogy leg alább há rom lö vést tet tek (…) ál do-
za tuk ra, és pe dig na gyon kö zel ről.” Leg több go lyó a mell-
ben volt, ket tő át fúr ta egé szen a tes tet, a má sik lö vés 
a váll csont ját, a har ma dik a térd izü le te ket és a comb-
csont ját tör te össze. „A sze ren csét len le gényt ál ta lá ban 
úgy össze lőt ték a gyil ko sok (ki eme lés – D. L.), hogy 
kü lö nö sen a mel let ért lö vé sek kö zül bár me lyik is ha lált 
oko zó le he tett vol na.” „A hul lát alig 20–25 lé pés nyi re, 
az or szág út tól bal ra, a pa tak part já ra, egy árok ba hur-
col ták. (…) A lo va kat ők ma gok haj tot ták fel a Gyil-
kos-árok mel let ti úton föl fe lé.” (ki eme lés – D. L.). Ott 
fe szí tet ték fel a pos ta lá dát, ahol a me re dek ol dal mi att 
a lo vak már nem tud ták to vább húz ni a pos ta ko csit. 
A lá da tar tal mát to vább vit ték és jó val fen nebb, egy 
má sik tisz tá son, a meg gyúj tott le ve lek láng já nál ürí tet-
ték ki a pénzeszacskók tar tal mát.9

A két hír adás ki emelt ré szei egy ér tel mű en alá tá-
maszt ják, hogy lé tez he tett egy „alap bal la da”, amely 

pon to san meg éne kel te a tör té ne tet. Az is me ret len 
szer ző a rab ló gyil kos ság el me sé lé sé hez egy Szé kely-
föl dön elég gé el ter jedt bal la da tí pus for mu lá ját 
hasz nál ta.10 Az ilyen kez dő for mu lá jú bal la dák az 
ének mon dó bal la dák kö zé tar toz nak.11 Ál ta lá ban 
kér dés sel kez dőd nek, amellyel a hall ga tó ság hoz szól-
nak és a tör té net pon tos he lyét je lö lik meg. A má so-
dik sor ban a bal la da hős ne vét és ha lá lá nak kö rül mé-
nyét (a gyil kos ság té nyét) ad ják min den ki tud tá ra. 
A har ma dik és ne gye dik sor ban egy meg szo kott 
for mu lát (vé rét vet ték, mint a fo goly ma dár nak, X. 
Y.-nak, vagy pe dig X. Y. fi  á nak) hasz nál nak, avagy 
a gyil kos ság gal kap cso la tos pon to sí tá so kat köz lik. 
A to váb bi ak ban ma gát a tör té ne tet me sé lik el.

Ese tünk ben ez a fel so ro lás leg in kább az „alap bal-
la dá ra” len ne a jel lem ző. A köz re a dott bal la dák kö zül 
a rétyi és a sepsikőröspataki tel je sebb vál to za tok ban 
ele me i ben, a töb bi ben az alap for mu lák hasz ná la ta 
mel lett, egy-két sor ban, eset leg egy stró fá ban is mer-
he tő fel a tör té net azo nos sá ga. 

Több ge ne rá ci ó nyi idő telt el a gyil kos ság óta. 
A bal la da vál to zá so kon ment át. Az adat köz lők em-
lé ke ze té ben sok szor csak tö re dé ké ben ma radt meg 
a szö veg, de a Füg ge lék ben új ra kö zölt bal la dák mind-
egyi ké ben ta lál ha tó olyan elem, amely iga zol ja, hogy 
mind egyi kük az 1889. szep tem ber 14-i rab ló gyil kos-
ság ról szól.12

Azo kat a rész le te ket, ame lyek a bal la dák ban is fel-
lel he tő ek, a ko ra be li két hír adás ból vas ta gí tott kur zív 
be tűk kel emel tem ki. 

Az új ság tu dó sí tá sa sze rint „a sze ren csét len le gényt 
ál ta lá ban úgy össze lőt ték a gyil ko sok, hogy kü lö nö sen 
a mel let ért lö vé sek kö zül bár me lyik is ha lált oko zó le-
he tett vol na.” Ezt me sé li el az oltszemi vál to zat má so-
dik sza ka szá nak el ső két so ra: „Nem meg öl ték, nem 
meg öl ték, / Ha nem meglövődözték.”, a sepsikőröspa-
taki vál to zat el ső sza ka szá nak har ma dik so ra: „Nem 
meg öl ték, ha nem esszelődözték.”, avagy a fu tás fal vi 
bal la da má so dik és har ma dik so ra is: „A szentgyör-
gyi pos tás le gényt meg öl ték, / S nem meg öl ték, ha nem 
átlövőldözték”.

A va ló ság ban meg tör tén tek kel el len tét ben az esz-
telneki vál to zat úgy tud ta, hogy Im re Jó zse fet „fő be lő-
döz ték”, a rétyi, hogy a pos tás le gényt „nem meg öl ték, 
ha nem le is kö töz ték”, a dálnoki, hogy „fe jét vet ték”, 

8 Sok esz ten dő vel ez előtt „ép pen ilyen go nosz té vők ott vé gez tek ki 
négy be csü le tes szász atya fi t a pén zü kért.” Ak kor kap ta a víz mo sá-
sos sza ka dé kos völgy ület a Gyil kos-árok ne vet. Szé kely Nem zet, 
VII, 144, 1889. szept. 17.
9 Szé kely Nem zet, VII, 144, 1889. szept. 17.
10 Ka to na Ida (Az egy má sért ha ló sze rel me sek) bal la dá ja ugyane-
hez a bal la da tí pus hoz tar to zik. Al bert Er nő je gyez te le a 85 éves 
kálnoki Kisgyörgy Ferencnétől, hogy a tra gé dia utá ni na pok ban 
a sep si szent györ gyi nagy vá sá ron nyom ta tott la po kon árul ták a bal-
la da szö ve gét. „Aki árul ta, Ikafalváról jött. Ami kor kezd te éne kel ni, 

úgy vet ték, hogy majd nem meg öl ték”, ak ko ra volt az ér dek lő dés. 
(AL BERT Er nő i. m., 543) Fel te he tő en az ele jén eh hez ha son ló-
an ter jed he tett el A meg gyil kolt pos tás le gény bal la dá ja is.
11 AL BERT Er nő i. m., 44–49. (Fa ra gó Jó zsef be ve ze tő je); FA RA-
GÓ Jó zsef 1977, 372–388.
12 A csíkvacsárcsi tö re dé kes vál to zat ban, me lyet Al bert Er nő 
1973-ban jegy zett le Bí ró Ignácné La ka tos Mar git tól, már a 
hely szín sem Szemerja, ha nem (Csík)szentmihály. Ez a hely ség 
nyil ván va lóbb nak tűnt a bal la da is me rő jé nek, mint a csík szé ki ek 
ál tal alig is mert Szemerja.
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a kálnoki, hogy egy ka ró val agyon ver ték, a csíkva-
csárcsi pe dig, hogy „meg sem öl ték, csak keresztüllö-
vőldözték”. 

Az új ság hír adá sai sze rint a rab ló gyil kos ok a pos -
tás le gény hul lá ját az or szág út tól bal ra, mint egy 20–
25 mé ter re, a pa tak part ján egy árok ba ve tet ték. A lo-
vak csen gettyű jét, hogy hang juk ne árul ja el őket, 
le vág ták. A pos ta ko csit a Gyil kos-árok kap ta tó ján az 
er dő be be haj tot ták és ott ra bol ták ki. Mind er ről a ré-
tyi vál to zat így szól: „De li sá vos zöld er dő be ki vit ték, 
/ Lo vát pe dig fe nyő fá hoz kö töt ték, / Ma gát pe dig sö tét 
árok ba vet ték.”

Eh hez ha son ló an me sé li el a tör té ne tet a sepsikő-
röspataki: „A holt test ét mély árok ba ve tet ték. / A lo vá-
ról csen gettyű jét le szed ték, / Zöld er dő be egy nagy fá hoz 
kö töt ték. / Delzsáncát az er dő be ki vit ték.”, és a fu tás-
fal vi vál to zat is: „A lo vá ról a csen gettyűt le vet ték, / Őt 
pe dig egy mély árok ba bévették.”

A lo vak csen gettyű jé nek le vá gá sát a sepsikőröspa-
taki és a fu tás fal vi vál to za to kon kí vül az esztelneki 
is meg em lí ti. Az oltszemiben annyi sze re pel a gyil-
kos ság epi zód ja ként, hogy a pos tás ko csi ját egy mély 
árok ba ve tet ték, a kálnokiban, hogy a holt tes tet a de-
lizsáncon az er dő be vit ték ki.

Nyil ván va ló, hogy a szál lí tott pén zért gyil kol ták 
meg a pos tás le gényt. Er ről a rétyi, az oltszemi, a sep-
sikőröspataki, a fu tás fal vi és a csíkvacsárcsi vál to za-
tok is tu dó sí ta nak. Az ere de ti leg el ra bolt összeg hez 
(824 Ft 55 kraj cár) leg kö ze lebb a sepsikőröspataki 
(„Nyóccázötven fo rint ját mind el vet ték”) és a fu tás fal vi 
(„Nyolc száz öt ven fo rint ját is el vet ték”) áll. Az esztelne-
ki 1500 Ft-ot, a rétyi jó val na gyobb össze get (3000 
Ft-t), a csíkvacsárcsi mind össze 63 Ft-ot em lít. Ilyen 
cse kély összeg el rab lá sá ról tu dott a Csíkszentkirályon 
la kó Tánczos Si mon is, aki a bal la dá nak csu pán az 
el ső két so rát tud ta idéz ni. „Va la mi zseb pén ze vót a ko-
csis nak. Csak va la mi het ven fo rint le he tett ná la, sok 
pénz nem vót.”13

A bal la da vál to za tok ba az ere de ti tör té net től va-
ló el té ré sek az idők fo lya mán ke rül tek be le. Ahogy 
múlt az idő, fe le dés be me rült a tör té net, a száj ról 
száj ra áthagymányozott bal la da él te a sa ját éle tét, 
meg ma radt az alap tör té net, de ala kult, vál to zott az 
újabb elő adók kép ze le té ben és aj kán. Ezt bi zo nyít ja a 
csíkvacsárcsi tö re dék is, amely ben már nem Szemer-
ja, ha nem (Csík)szentmihály sze re pel mint hely szín.

Im re Jó zsef pos tás ne vét az oltszemi, a sepsikő-
röspataki bal la da vál to zat és a sep si szent györ gyi tö re-
dék örö kí tet te meg. A dálnoki vál to zat pos tás Gyu-
la fi  á ról (!), a töb bi név te le nül a szentgyörgyi vagy 

szemeriai, il let ve szentmihályi (!) pos tás le gény ről 
szól. Az ál do zat ere de ti ne ve Var ga Im re Jó zsef volt. 
Oltszemen szü le tett, mind össze 24 évet élt. Re for má-
tus szer tar tás sze rint 1889. szep tem ber 15-én te met-
ték el.14 Te me té sé ről a Szé kely Nem zet is be szá molt. 
Nem tar to zott a vá ros elő ke lő sé gei kö zé, de te me té se 
még is rend kí vü li volt:

„A ke gyet len ha lál lal kimult Im re Jó zsef pos ta le gény 
holt test ét teg nap dél után te met ték el a Fe renc Jó zsef kór-
ház ból nagy rész vét tel és va ló ban pél da sze rű pom pá val. 
A te me té sen je len volt Potsa Jó zsef fő is pán, a me gyei és 
vá ro si összes hi va ta los tes tü le tek, a kir. hi va ta lok, ta ná-
ri, ta ní tói tes tü le tek, a vá ro si pol gár ság nagy szá ma, 
s a vi dék elő ke lő sé ge i ből töb ben. A köz szol gá la ta tel je sí-
té se köz ben ilyen vég ze te sen kimult pos ta le gény ko por-
só ja dí szes ko csin élő vi rá gok ból font ko szo rúk kal volt 
bo rít va. A sep si szent györ gyi ref. egy há zi da lár da zen gett 
meg ha tó gyász da lo kat, s Bedeházi Já nos ref. se géd lel kész 
bugó imá ja után a vá ro si ze ne kar gyász in du lói hang ja 
mel lett vo nult fel a nagy szá mú kiséret a ref. te me tő be, 
hol a sze ren csét len vé get ért ifj  ú, ki a leg be csü le te sebb és 
leg hű sé ge sebb szol gái egyi ke volt évek so rán át a pos ta hi-
va tal nak, örök nyu ga lom ra he lyez te tett.” 15

A ha tó sá gok a pos ta ki ma ra dá sá ról a „gyil kos ság 
dél után ján” ér te sül tek, a nyo mo zást azon nal meg-
kezd ték, de a rab lók többmint 14 órai előnyt nyer-
tek. Az ele jén hely ben ta po ga tóz tak a nyo mo zók, 
ki hall gat tak né hány gya nú sí tot tat, de azok tisz táz ni 
tud ták ma gu kat. A va ló di tet te se ket a csíkszentimrei 
falusbíró éber sé gé nek kö szön he tő en si ke rült el fog ni. 
Fel tűnt ne ki, hogy Tánczos Is tók Mi hály és Sofron 
And rás „szo kat lan mó don köl te kez nek, mar há kat, ser-
té se ket vá sá rol nak, s a mé szár szék ben szo ká suk és sze-
gény anya gi hely ze tük el le né re, 10–15 ki lo gramm húst 
mé ret nek, ho lott mindennapjaikot ed dig nap szá mos ság 
út ján sze rez ték be”. Gya nús sá vált a két nap szá mos, és 
fel je len tet te őket a csíkkozmási csend őr sé gen. Szep-
tem ber 29-én két csend őr ki is szállt Csíkszentim-
rére, „de en nek Tánczos és tár sa ne szét vet te.” Tánczos 
Is tók Mi hály nyom ban meg szö kött a fa lu ból, Sofron 
And rás két na pig bújkált a tör vény te len fe le sé gé vel, 
majd ő is meg szö kött. Élet tár sát és a köz ve tett gya-
nú sí tot tat, Tánczos test vér ét, Tánczos Tó dor Já nost 
si ke rült el fog ni. Az ele jén ta ga dott, de ki hall ga tá sa 
so rán „egyes el ej tett sza va i ból” nyil ván va ló vá vált, ha 
nem is ré sze se, de tu do má sa le het a gyil kos ság ról. 
Egy útjátvesztett le ve le ző lap „kál vá ri á ja” tör te meg. 
A rab ló gyil kos ság előt ti na pok ban ugyan is Tánczos 
Mi hály ne vé re a pos tá ra egy ér te sí tés ér ke zett. Azon-
ban a fa lu ban két Tán czos Mi hály élt, a pos tás nem 

13 A tel jes szö ve get lásd a Füg ge lék ben. Ez úton mon dok kö szö ne-
tet dr. Tánczos Vil mos nép rajz ku ta tó egye te mi ta nár nak a se gít-
sé gért, és azért, hogy a bal la dá val kap cso la tos fel jegy zé se it ren del-
ke zé sem re bocsájtotta.

14 SÁL, Fond 105, nr. 583, fol. 189v–190r.
15 Szé kely Nem zet, VII, 144, 1889. szept. 17.
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az érin tett nek, ha nem a má sik nak kéz be sí tet te. A la-
pon annyi állt „a vad pá vá knak jó áruk van, s azo kat 
mi nél előbb vi gyék”. Nem ér tet te mi ről van szó, ezért 
a le ve le ző la pot el vit te a bí ró nak, aki to vább ad ta 
a cím zett nek, az pe dig meg kap va az ér te sí tést, csak ha-
mar el tá vo zott a fa lu ból. Ez ép pen a rab ló gyil kos ság 
ide jé re esett. A val la tá sok so rán ki de rült az is, hogy 
ugyan eb ben az idő ben Tánczos Tó dor Já nos sem tar-
tóz ko dott ott hon.16

Tá vo zá sát a fa lu ból nem tud ta in do kol ni, vé gül 
meg tört és be is me rő val lo mást tett. Meg ne vez te az ér-
tel mi bűn szer ző ket és a tet te se ket. A szö kés ben lé vő 
kettőn kí vül a gyil ko so kat mind le tar tóz tat ták.17

Tánczos Tó dor Já nost Sep si szent györgy re szál lí-
tot ták, alig volt hu szon négy éves, akár csak az ál ta luk 
meg gyil kolt pos tás le gény. „Avult ze ke volt vál la in, 
el ron gyo ló dott fe hér ha ris nya (cond ra) nad rág ja bocs-
kor ba kö töz ve, iga zi ág ról sza kadt ki né zést köl csön zött 
ne ki. Vál la in a két pus ka, mellyel a pos ta le gényt, ál lí-
tó lag, le lőt ték, mint corpus delicti. A bűn tény a kö rül-
mé nyek ből ítél ve, már ré gen elő volt ké szít ve, csak a jó 
fo gás al kal má ra vár tak a jó ma da rak. Ami bi zo nyá ra 
be is kö vet ke zett vol na, ha a sep si szent györ gyi kir. adó-
hi va tal 20 000 fo rint nak pos tá ra adá sá val a vé let len 
mi att el nem ké sik. Eb ből is nyil ván va ló, hogy a zsi-
vá nyok nak avisio ada tott, de a pénz elkűldésének meg-
ké sé sé ről nem volt ide jük a be ava tot tak nak ér te sí te ni 
a go nosz te vő ket.”18

A vizs gá lat so rán ki de rült, hogy az ér tel mi szer zők 
a gyergyószentmiklósi Czárán Ede, a csíkszentimrei 
Tánczos Is tók Mi hály és a sep si szent györ gyi Salati 
And rás, a vég re haj tók, Tánczos Is tók Mi hállyal az 
élen, Sofron And rás és Tánczos Tó dor Já nos vol tak. 
Mind Czárán, mind Salati „jó csa lád ból szár ma zó”, va-
la mi kor va gyo nos ke res ke dő volt, de „a lej tőn addig-
addig csúsz tak le fe lé, míg a reny he ség elég gé jó nak ta lált 
min den esz közt ar ra, hogy a ko moly mun ka fá ra dal ma i-
tól meg kí mél ten, a sze rez ni le hes sen és él ni – mi nél ke ve-
sebb gond dal” bűn be nem vit te őket. Mind ket ten csa-
lá do sok. Salati 47 éves, va la mi kor va gyo nos ügy nök 
és ke res ke dő, lo pá sért, Czárán 52 éves, ugyan csak 
lo pás vét sé gé vel ke re set alatt áll tak. Salatit pénz ha-
mi sí tás bűn tet té vel, Czáránt ha mis csőd je len tés té-
nyé vel ítél ték sza bad ság vesz tés re. Mond hat ni azt is, 
hogy „bör tön paj tá sok” vol tak. Az ör mény szár ma zá sú 
Czárán Ede és Tánczos Is tók Mi hály, aki lo pott lo vak 
to vább adá sá val fog lal ko zott (az egyik uzoni vá sár ban 
raj ta is kap ták), ugyan csak a bör tön ben is mer ked tek 

meg. Itt ter vez ték el a pos ta rab lást. Czárán mint ré-
gi is me rő sét von ta Salatit a terv be, aki meg ígér te a 
rab ló ban dá nak, hogy ki me ne kül hes se nek az or szág-
ból, ha mis út le ve le ket sze rez. Salati is mer te a he lyi 
vi szo nyo kat, csa lád ja ré vén pon tos in for má ci ó kat 
tu dott sze rez ni. Ar ról is pon tos ér te sü lés hez ju tott, 
hogy a pos ta mi kor és me lyik já rat tal küld je len tő-
sebb össze ge ket a föld vá ri vas út ál lo más ra. Csak el ve-
te mült cim bo rák ra volt szük ség. Eze ket az em be re ket 
Tánczos Is tók Mi hály biz to sí tot ta a ma ga, Sofron 
And rás (jó pus kás és cél lö vő hí ré ben állt), és öccse, 
Tánczos Tó dor Já nos sze mé lyé ben.19 Hogy a gya nú-
nak még az ár nyé ka is el ke rül je a két volt ke res ke dőt, 
va ló szí nű leg egy ügyes „ma nő ver rel”, ki sebb vét ség 
mi att 1889. szep tem ber 13-ra le tar tóz tat tat ták ma gu-
kat. Ez zel – szá mí tá sa ik kal el len tét ben csak egy idő re 
– ki von ták ma gu kat még a leg ki sebb gya nú ár nyé ka 
alól is. A ha tó sá gok ban fel sem me rült „le het sé ges nek, 
hogy két be zárt egyén nek va la mi kö ze le hes sen a rab ló-
gyil kos ság ban”. Az ál ta luk kül dött ké pes lap, mely ben 
„vad pá vá kat” kér tek, az zal az in dok kal, hogy azok nak 
a sep si szent györ gyi ke res ke dők nél és ven dég lő sök nél 
jó ára van, csak a jel szó volt, je lez ték, hogy a pos ta je-
len tő sebb pénz össze get szál lít a vas út ál lo más ra.

Szá mí tá sa i kat át húz ta az adó hi va tal. A 20 000 
fo rint kül dé sét el na pol ták. Er ről az ér tel mi szer zők 
a vég re haj tó gyil ko so kat ér te sí tet ték. A rab lók, akik 
ha ma rább ér kez tek, köz ben egy má sik pos ta kül de-
mény ki rab lá sá val is meg pró bál koz tak, de el sza lasz-
tot ták. A ku darc mi att nem ad ták fel a szán dé ku kat, 
vissza vo nul tak a bú vó hely ük re. Ab ban re mény ked-
tek, ha olyan te te mes össze get nem is ra bol hat nak, 
mint amely ről ere de ti leg szó volt, de a kö vet ke ző 
pos ta já rat ma gán kül de mé nye i nek ré vén je len té-
keny pénz hez jut hat nak. Sofron And rás ki is je len-
tet te, ő Csík ból nem jött hi á ba. Be vár ták a kö vet ke-
ző haj na li já ra tot. A Gyil kos-árok előt ti kap ta tó ra, 
hogy fel tar tóz tas sák a kariolt – a val lo má sok sze rint 
– Tánczos Tó dor Já nost, a fi  a tal le gényt küld ték ki.20 
Sofron egy két csö vű, Tánczos Is tók Mi hály egy csö vű 
pus ká val az út mel let ti árok ba búj tak. Mi kor a ko csi 
a kap ta tón a híd ra ér ke zett, vi szony lag kö zel ről, egy-
szer re lőt tek. A ha lott te te mét a pa tak mel let ti árok ba 
von szol ták, a pos ta ko csit, le vág va a lo vak ról a csen-
gettyű ket, a Gyil kos-árok mel lett az er dő be vit ték és 
ott ra bol ták ki. Tánczos Tó dor Já nos azt mond ta a 
rend őr ség nek, ő nem volt je len a fosz to ga tá son, ne ki 
tár sai utóbb mind össze 50 Ft-t ad tak.

16 Szé kely Nem zet, VII, 156, 1889. okt. 8.
17 Szé kely Nem zet, VII, 157, 1889. okt. 10.
18 Szé kely Nem zet, VII, 158, 1889. okt. 12.
19 Tánczos Si mon, aki sze mé lye sen is mer te a már bör tö né ből sza-
ba dult Tó dor Já nost, úgy tud ta, hogy a gyil kos ság el kö ve té se kor 
mint egy 18 éves le he tett. „Va la mi bákán, rá me nős csó ró vót, ezért 
vet ték bé a ban dá ba”.

20 Ha son ló an em lé ke zett er re vissza Tánczos Si mon is, aki a rab-
lás tól el telt több mint 100 év múl tá val, meg döb ben tő en, a ko ra-
be li hír adás ok kal egy be hang zó an me sél te el a szemerjai gyil kos-
ság tör té ne tét. Lásd a Füg ge lék ben.
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Salati And rást és Czárán Edét a rab lás utá ni na-
pok ban, mint gya nún felül ál ló kat, sza bad láb ra he-
lyez ték. Salati és Czárán a „tö ké le tes ali bi” tu da tá ban 
biz ton ság ban érez ték ma gu kat, nem hagy ták el az 
or szá got. Sőt, Salati je lent ke zett a ha tó sá gok nál és 
fel aján lot ta, hogy se gít a rab lók kézrekerítésében. 
Fel ha tal ma zást ka pott, Csík ba uta zott, de ott nem-
hogy kéz re ad ta vol na a fő bű nö sö ket, in kább ér te sí-
tet te Tánczos Is tók Mi hályt és Sofron And rást, hogy 
gya nú ba ke rül het nek, me ne kül je nek. Nem szá mí tott 
ar ra, hogy Tánczos Tó dor Já nost is be fog hat ják, az 
val la tás kor meg tö rik és a tör vény ke zé re ad ja a tet te se-
ket, ar ra pe dig egy ál ta lán nem, hogy ő is a vád lot tak 
pad já ra kerül…21

Az el fo gott gyil ko sok el íté lé sé re 1890. au gusz tus 
21-én ke rült sor. A tár gya lá son a vád lot tak és a ta-
núk ki hall ga tá sa után Tánczos Tó dor Já nos, Czárán 
Ede és Salati And rás élet fogy tig la ni bün te tést ka pott. 
Ugyan ak kor mind hár mu kat 10 évig tar tó po li ti kai 
jog vesz tés re, 1200 Ft 10 krajcár kár és költ sé gek meg-
té rí té sé re ítél ték.22

A kézdivásárhelyi kir. tör vény szék íté le tét a m. 
kir. Curia fe lül bí rál ta, és meg vál toz tat ta. Tánczos 
Tó dor Já nost 15 évi fegy ház ra és 10 évi jog vesz tés re 
ítél te, Salatit és Czáránt a bi zo nyí té kok elég te len sé ge 
mi att fel men tet te. A fellebezések után a Curia is mé-
tel ten dön tött. Rész ben hely ben hagy ta a M. Kir. Táb-
la íté le tét, de Tánczos Tó dor Já nos bün te té sét új ból 
csök ken tet te. Ab ból az ok ból eny hí tett a fog sá gán, 
hogy a „vád lott az egész idő alatt őszin tén be is mer te 
bű nös sé gét”.23

Az ügy ez zel nem zá rult le tel je sen, hi szen két 
tet tes, a „fő ko lom pos” Tánczos Is tók Mi hály és rab ló-
gyil kos tár sa, Sofron And rás Bu ko vi ná ban, eset leg 
Ro má ni á ban buj kált. Hi á ba kö röz tet ték őket a nagy-
kö vet ség út ján, 1891-ben még nem akad tak a nyo-
mukra…

Tánczos Si mon adat köz lő sze rint Tó dor Já nos 
11 évet töl tött a bör tön ben. Ott ta nul ta ki a sza bó mes-
ter sé get, me lyet sza ba du lá sa után is foly ta tott. A Ro-
má ni á ba szö kött rab lók az idő tel té vel, mert ügyük 
elé vült, bün tet le nül vissza tér tek az or szág ba.24

21 Lásd Szé kely Nem zet, VII, 156, 157, 158, 1889. okt. 8., 10., 12.
22 Lásd Szé kely Nem zet, VIII, 78, 130, 131, 132, 1890. máj. 18., 
aug. 23., aug. 24., aug. 26.

23 Szé kely Nem zet, IX, 90, 1891. jún. 13.
24 Lásd a Füg ge lék ben.
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Füg ge lék

1.
Im re Jó zsef fi a
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lot ták-e, hallották-é,
Hogy Szemerján mi tör tént:
Pos tás le gényt, pos tás le gényt
Meg öl ték a pén zi ért.

Nem meg öl ték, nem meg öl ték,
Ha nem meglövődözték,
A ko csi ját, a ko csi ját
Egy mély árok ba vet ték.

Vé rit vet ték, vé rit vet ték,
Mint a fo goly ma dár nak,
Im re Jó zsef, Im re Jó zsef
Leg ki seb bik fi  á nak.

Oltszem, Kurké Andrásné Kurké Pi ros ka, 34 éves.
Gyűj töt te Imreh Zsu zsan na, 1971.

Meg je lent: Al bert Er nő: Há rom szé ki nép bal la dák, Kriterion 
Könyv ki adó, Bu ka rest, 1973, 307. bal la da (389. old.).

2.
Pos tás Gyu la fi a
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lot ták-e Szemerián mi tör tént:
A szentgyörgyi pos tás fi  át meg öl ték,
Nem meg öl ték, ha nem fe jét le vet ték,
Lo vá ról is a csen gettyűt le szed ték.
Vé rét vet ték, mint a fo goly ma dár nak,
A szentgyörgyi pos tás Gyu la fi  á nak.

Dálnok, Nagy B. Ferencné Bo kor Rózália, 50 éves.
Gyűj töt te Fa ra gó Jó zsef, 1960.

Meg je lent: Al bert Er nő: Há rom szé ki nép bal la dák, Kriterion 
Könyv ki adó, Bu ka rest, 1973, 309. bal la da (390. old.).

3.
Hal lot ták-e, hogy Szemerján mi tör tént
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lot ták-e, hogy Szemerján mi tör tént:
Sze gén postáslegényecskét meg öl ték.
Nem meg öl ték, ka ró val agyon ver ték,
S delizsáncon az er dő be ki vit ték.
Há rom var jú min dig csak azt ká rog ta:
Vi gyázz, vi gyázz, sze gény postáslegényecske ma gad ra!

Kálnok, Szil ágyi Kár oly, 80 éves.
Gyűj töt te Al bert Er nő, 1971.

Meg je lent: Al bert Er nő: Há rom szé ki nép bal la dák, Kriterion
Könyv ki adó, Bu ka rest, 1973, 310. bal la da (390. old.).
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4.
Hal lod, paj tás
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lod, paj tás Szemerián mi tör tént,
A szemeriai pos tást meg öl ték,
Nem meg öl ték, ha nem fő be lő döz ték,
Ezerörszáz fo rint ját is el vet ték,
Ezer öt száz fo rint ját is el vet ték,
Őt pe dig a sö tét árok ba vet ték.

Esztelnek, Mike Györgyné Ke le men Ber ta, 78 éves.
Gűjtötte Tu bák Ist ván

Meg je lent: Gyö ke rek, XI, 1 (41), 1977.

5.
Hal lot ták-e, hogy Szemerján mi tör tént
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lot ták-e, Szemerián mi tör tént
A szentgyörgyi pos tás le gényt meg öl ték.
S nem meg öl ték, ha nem át lö völ döz ték,
Nyocszázötven fo rint ját is el vet ték.

Nem meg öl ték, ha nem át lö völ döz ték,
Nyocszázötven fo rint ját is el vet ték.
A lo vá ról a csen gettyűt le vet ték,
Őt pe dig egy mély árok ba ve tet ték.

Fu tás fal va, Páll Bálintné De ák Ág nes, 78 éves.
Gyűj töt te Almási Ist ván.

Meg je lent: Almási Ist ván: Fu tás fal vi nép dal ok. 
Sep si szent györgy, 1973 (4. sz.).

6.
Pos tás le gény
(A meg gyil kolt pos tás le gény)

Hal lot tad-e, paj tás, a fa lu ban mi tör tént,
A szentmihályi pos tás le gényt meg öl ték.
Meg sem öl ték, csak ke resz tül lö völ döz ték,
Hat van há rom fo rint ját is el vet ték.

Vacsárcsi, Bí ró Ignácné La ka tos Mar git, 52 éves.
Gyűj töt te Al bert Er nő, 1973. aug. 5.

Meg je lent: A ha lál ra tán col ta tott le ány. Csí ki nép bal la dák. 
Al bert Ki adó, Sep si szent györgy, 2004, 245.

7.
„Azt a két veresbelű[körte]fát az öreg Tó dor Já nos ótotta vót 

apám nak. Va la mi kor ak kor, ami kor én annyi üdős le het tem, 
mind ezek itt ne. (Az óvo dás ko rú uno kák ra mu tat.) [A Tó do-
rok ro má nok?] Le het, hogy az! En nek a Tó dor Já nos nak ivadékját 
nem tu dom, hogy ki vót az ap ja vagy a test vé re. Az öreg bé vót 
zár va, ez a Tó dor Já nos. Szimérián meg öl tek vót egy postáslegént. 
Ak kor elyen ko csi val hord ták a pos tát. S ott va la mi ban da szer vez-
te ott a [rabló]bandát, ad ták a tip pet, hogy a pénzt most vi szik 
ek kor s ak kor. De nem el ta lál ták vót, ér tet ted-e? [Ezt hol csi nál-
ták?] Szimérián. Idele va la hol Há rom szé ken, te job ban tu dod. 
[...] Még nó ta es vót rólla: „Hal lod, ró zsám, Szimérián mi tör tént, 
/ a szöngyörgyi postáslegént meg öl ték...” Met ak kor tizennyóc éves 
vót ez a Tó dor Já nos csak . Hát ezek meg fog ták az izét. (ti. a pos-
tás le gényt). Ez csak tizennyóc éves vót, de va la mi bákán, rá me nős 
csó ró vót, azétt vet ték bé a ban dá ba, tu dod, hogy olyan vir tu sos 
vót. E fog ta meg a lo vat, e fog ta a lo vat. S a má sok az er dő ből 
rejalőttek. Meg lőt ték. S ak kor ott kihántak min dent, ki for gat tak, 
de pénz nem vót. Va la mi zseb pén ze vót a ko csis nak. Csak va la mi 
het ven fo rint le he tett ná la, sok pénz nem vót. Elő re így elfuttak, 
de a ko csit s a lo vat béhajtották az er dő be, a lo vat oda megkötték, 
s ott hagy ták. Osztán tőt múlt az idő, s ak kor va la mi a[z] tör tént, 
hogy akik fel bíz tat ták eze ket, ezek ké tel ked ni kezd tek a do log ba, 
hogy ezek, akik a me rény le tet meg csi nál ták, a pénzt meg kap ták, s 
velik nem osz tot ták meg. S ott va la mi le ve let ír tak, le ve lez ni kezd-
tek. Per sze ak kor es nyo mo zás vót, osztá nem tu dom, mennyi üdő 
tőt be lé s mennyi nem, de a le ve le zé sen ke resz tül va la mi ki szi vár-
gott. S ak kor osztá el kezd ték fog dos ni őköt. Azt nem tu dom, hogy 
ők tud tak-e er ről (ti. a le ve le zés ről). Osztán ezt a Já nost el fog ták 
vót, ezt a fi  a tal csó rót. Osztán hogy még közüllik fog tak-e el, nem 
fog tak-e el, azt nem tu dom. Ak kor olyan tör vén vót az el ső ma gyar 
vi lág ba, hogy ezek (ti. a töb bi gyil ko sok) osztán azt csi nál ták, 
hogy átolszöktek Ro má ni á ba, met ha átolment Ro má ni á ba, s ak-
kor ott nem tu dom mennyi üdeig elbúkált, egy évig vagy med dig, 
osztán re ha bi li tál ták. Ha va la mennyi üdeig elbúkált, s nem tud-
ták le fog ni, ak kor ha akart, ha za jö he tett. Osztá nem tu dom, hogy 
Já nos vót-e egye dül bézárva, de ő vagy ti zen egy évet vagy mennyit 
vót benn. Az öreg. [Let tek az tán le szár ma zot tai?] Nem lett sen ki. 
Az re get jól üsmertem, en gem ő őtöztetett. Nad rá got csi nált ne kem 
posz tó ból. Ott ta nul ta a sza bó sá got a bör tön be.”

Csíkszentkirály, Tánczos Si mon (sz. 1928).
Le je gyez te Tánczos Vil mos, 1995. dec. 18.

Iro da lom

AL BERT Er nő
 1973 Há rom szé ki nép bal la dák, (Fa ra gó Jó zsef be ve ze tő jé vel és jegy ze te i vel), Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest.
 2004  A ha lál ra tán col ta tott le ány. Csí ki nép bal la dák. Al bert Ki adó, Sep si szent györgy, 245. (163. sz.)
ALMÁSI Ist ván (köz zé te szi)
 1973  Fu tás fal vi nép dal ok. Né pi Al ko tá sok és a Mű vé sze ti Tö meg moz ga lom Me gyei Irá nyí tó Köz pont ja, Sep si szent györgy. (4. sz.).
FA RA GÓ Jó zsef
 1977 Há rom szé ki he lyi bal la dák, in: Uő: Bal la dák föld jén, Kriterion Könyv ki adó, Bu ka rest, 372–388.
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DEMETER Lajos

„Aţi auzit ce s-a întâmplat la Szemerja…?”
Povestea jefuirii poştei din Sepsiszemerja

(Rezumat)

Pe 14 septembrie 1884 o „ştire îngrozitoare” a agitat spiritele locuitorilor oraşului Sfântu Gheorghe. 
S-a comis o omucidere cu scop de jaf la marginea comunei Sepsiszemerja (Simeria, azi cartier al mun. Sf. 
Gheorghe) în drum spre Vâlcele, în pădure. L-au omorât pe poştaş şi au jefuit diligenţa, care se îndrepta spre 
Feldioara. Ziarul local Székely Nemzet a relatat despre această crimă şi jaf, respectiv, în 1890, despre condam-
narea făptaşilor prinşi. Probabil, cu câteva zile după această crimă s-a născut balada „Tânărul poştaş omorât”. 
Una dintre primele variante a fost publicată în 1972 de Ernő Albert în revista şcolară intitulată Gyökerek. De 
atunci s-au descoperit mai mult de 7 variante.

Relatările ziarului Székely Nemzet şi conţinutul baladei a adus la iveală că tânărul poştaş omorât era origi-
nar din Olteni şi a fost înmormântat în cimitirul reformat din Sfântu Gheorghe. Versurile trecute pe piatra 
lui funerară puteau fi  încă citite în anii ’70. Piatra există şi acum, însă inscripţia s-a şters de tot de atunci, 
este ilizibilă.

“Have you heard what happened in Szemerja…?”
Th e story of the post-coach robbery in Sepsiszemerja

(Abstract)

On 14 September 1884 “terrifying news” shocked the inhabitants of Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe, 
Covasna county). A murder and robbery had happened in the outskirts of Sepsiszemerja, today part of Sep-
siszentgyörgy, on the way to Előpatak (Vâlcele), in the forest. A young postman was killed and a diligence 
heading to Földvár (Feldioara) was robbed. Th e local newspaper Székely Nemzet also covered the murder and 
the robbery and, in 1890, the conviction of the caught perpetrators. Possibly a few days after the crime the 
ballade “Th e murdered young postman” was born. One of the fi rst versions was published in 1970 by Ernő 
Albert in the school magazine called Gyökerek. More than 7 other versions have been discovered since then.

Th e articles of the Székely Nemzet and the contents of the ballade revealed that the postman was origina-
ting from Oltszem (Olteni) and was buried in the Calvinist cemetery in Sepsiszentgyörgy. Th e inscription 
in verse on his grave-stone could still be read in the seventies. Th e tombstone is standing even now, but the 
inscriptions have faded away and are illegible.
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„Hallottátok, Szemerján mi történt...?”

2. ábra Imre József sírköve. Fotó: Demeter Lajos, 2008.1. ábra A sírkő rajza és felirata. Rajz: Demeter Lajos, 1971.
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