
 

 

 

 

A szegén ember meg tűz 

Bukovinai székely népmesék II. 

  



 

38 

 

A szegén ember meg a tűz 

Hol vót, nem vót, vót egy szegén asszon s egy szegén ember. Annyi gyermekik vót, mint 
kő az úton, vaj még egyvel több es. Erőst szegények vótak. Hol vót mit egyenek, hol 
nem. Még tüzet sem tuttak gyújtani, met gyufájuk se vót. Egy reggel a szegén ember 
kezibe fogott egy nagy fazakot, felvette a hátára, sorra járogatta a szomszédokot egy 
kicsi parázsétt. De hejába koptatta a két lábát, a fösvén szomszédoknak nem esett 
meg a szüvik rajtik. Keservibe elévette a fészijét, elindult az erdőbe, hogy fát vágjon. 
Ahogy közeledik az erdőhöz, nagy fényességet pillant meg. Közelebb bátorkodik, há 
füstöt es érez. Megörvend. Na, itt tüzel valaki. Hamar levette a fődre a fészijét, s haza-
futott a fazakétt. S asztán trappba vissza. A tűz mellett egy ősz, öregember kucorgott. 
– Jó estét aggyon Isten, bácsika! 
– Aggyon Isten neked es, fijam! Mi járatba vagy?  
– Egy kicsi parázsétt jöttem. Ajan szegén vagyok, hogy még tüzet se tudok gyújtani. 
Otthon a sok éhes száj, nincs mivel megtőteni. Megköszönném, ha tenne a fazakomba 
egy kicsi szenet.  
– Itt van, fijam! Vigyél, amennyi csak kell! 
A szegén ember meg es tőtötte a fazakot jól, s indult vele haza.  
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– Na, asszon! Itt a parázs! Ebből tegyél tüzet, s a többit takard bé, tedd el, hogy legyen 
máccorra es! Ne kejjen a szomszédba menni. Az asszon úgy tett, ahogy az ura monta. 
Megrakta a tüzet, s a többit bédugta az ágy alá. Este megvacsorásztak, nyugovóra tér-
tek. Reggel akarnak tüzet tenni, s há uram, teremtőm! A fazakba annyi pénz vót, hogy 
elig tutták megolvasni. Megörventek. A pénzen vettek márhákot, szép gúnyát a gyer-
mekeinek, elég ennivalót, s még egy küsdegecske házra es futotta. 

Az új ház mellett egy nagygazda ember lakott. Egy nap így szól a szegén emberhez: 
– Hallod-e, te szegén ember! Honnat vót neked ennyi pénzed, miből ennyi mindent 

vásároltál? Bisztosan loptad! Feljelentelek! 
A szegén ember elbeszélte a dógot úgy, ahogy vót. A tüzet, az ősz öregembert, a fazak 

parazsat, az otthoni tűztevést, a maradék parázs elrakását az ágy alá. S asztán a más-
nap reggeli sok pénszt a parázs helyibe. Na, gondolta a nagygazda, elmenyek én es. De 
előbb még kitanyította a szegén embert: 
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– Te bolond! Métt nem vittél nagyobb fazakot? Én egy nagy üstöt viszek, hogy minél 
többet hozzak. El es ment arra a helyre, ahol az öregember vót. Így szólt hezza: 

– Aggyon nekem egy kicsi parazsat! – De az öregember átlátott az ember szándékán. 
– Ott van, szeggyél, amennyi kell! 
Szedett es a nagygazda. Úgy telerakta az üstyét, hogy elig bírta haza. Otthon hamar 

bétakarta, bétaszította az ágy alá. Le se hunyta egész éjjel a két szemit, úgy várta a 
virradatot. Végre elkérkezett a reggel. Kiszökött az ágyból, s hamar bé alája. Kihúzza a 
nagy üstöt, kapja le róla a takarót. A szemeit kimereszti, eláll a lélekzete. 

– Mit gondoltok métt? 
Az üst teli s teli vót kégyóval, békával. Szökdöstek ki az üstből. Nosza, szökött a gaz-

dagember s az asszon es ki az ajtón. Egy ingbe, gagyába. Nem a házba, még a faluba 
se mertek többet visszatérni. A szegén ember s a gyermekei még ma es élnek, ha meg 
nem haltak. 


