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Benedek Elek 
 

A pityókás ház 
 

(részlet a szerző Édes anyaföldem! c. regényéből) 
 
 
Porban játszó gyermek volt még Gábor, az volt Benkő 

Trézsike is, s már a falu közvéleménye a két gyermeket egy-
másnak eljegyezte. Nem azért, mert a két gyermeket, jóllehet 
Gábor a felszegben, Trézsike az alszegben lakott, napról napra 
együtt látták játszadozni, sőt azt is láthatták, hogy Gáborka 
estefelé mint vezette haza kézen fogva Trézsikét. Ebből ugyan 
nem lett volna házasság, a falusi hit szerint, ha az egyik gaz-
dag, a másik szegény. De édesapám volt az első gazda a falu-
ban, Benkő Dániel keresztapám a második. Közvélemény ide, 
közvélemény oda: ez a két gyermek szerette egymást. S nyil-
vánvaló volt, hogy amikor Ignácka halála után édesapám Gá-
bort Udvarhelyre akarta vinni, a kamaszlegény húzódozásá-
ban nagy része volt Trézsikének. 

„A legénynek éppen úgy kell vigyázni a tisztaságára, mint 
a leánynak” – hirdette István nagyapó, s Gábor ezt annyira 
megtartotta, hogy Benkő Dániel keresztapám uram házánál 
más leányos házhoz soha be nem lépett. De Trézsikéhez sem 
járt más legény Gáboron kívül: minek szaggassák a csizmát 
hiába? Húszéves korában állt sor alá Gábor, s bizony sok 
ezüsttallért meg húszast pengetett le valakinek az asztalára 
édesapám, hogy Gábort ne vigye el a német Taliánországba, 
honnét nyolc-tíz esztendő múlva került volna vissza, ha ugyan 
visszakerül. Nosza, nagy hirtelen házépítésnek láttak, hadd 
álljon a ház, ha esztendőket üresen is: a fiú dolga immár, mi-
kor visz bele asszonyt. Hiszen a Gábor háza egy esztendőt sem 
ásított üresen: huszonegy éves volt, amikor Trézsikét bevezette 
a falunak akkor legszebb, legnagyobb házába. 
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Milyen ez az akkor legszebb s legnagyobb ház? Olyan, 
amely ma, szinte hatvan év múltán is a legszebbek s a legna-
gyobbak közé tartozik. Ennek a háznak szépsége s nagysága 
még csak akkor tűnik ki igazán, ha visszamegyek ama Bene-
dek Huszár Gábor házához, amely Mária Terézia korában 
épült, s amely felépülését magának Mária Teréziának köszön-
heté. Ez a Mária Terézia valósággal gyámság alatt tartá a né-
pet. Megmaradt a faluházán néhány jegyzőkönyv Mária Teré-
zia uralkodásának utolsó tíz esztendejéből, s ezekben mind-
untalan találkozunk a felséges királynő nevével. Valósággal 
gyártódnak a rendeletek, melyekben hol ezt parancsolja, hol 
azt a világszép királynő. Nagy gondja volt a fonásra, szövésre, 
s míg a férfiak hadakoztak, az otthonmaradtaknak, s főként a 
suhanclegényeknek megparancsolta, hogy a téli estéken fonja-
nak, akárcsak az asszonyok. Az ő parancsolatjára honosodott 
meg hazánk földjén a burgonyatermelés; ő parancsolta meg 
Erdély minden községének s így Kisbaconnak is, hogy küldjön 
szekérrel egy alkalmatos embert Kolozsvárra, ahol is kap egy 
szekérre való burgonyát, abból minden család néhányat, azt 
elültetik, s szép lassan elszaporítják. Alkalmatosabb embert 
erre találhatott volna-e a falu „nemes székely huszár Benedek 
Huszár Gábor atyánkfiánál”, aki világot járt ember volt, mert 
hadakozott a burkusokkal is, s akinek nem volt kedve a 
házaséletre, vénlegénynek maradt, amiről szintén esik szó a 
jegyzőkönyvben, mivelhogy nemes székely Huszár Gábor uram 
„tilosban” találtatván, illetlenségeért meg is dorgáltatott. Nem 
lehetetlen, hogy az ő esetéből kifolyóan született famíliánkban 
az örök életű intelem: a legénynek éppúgy kell vigyázni a tisz-
taságára, mint a leánynak... 

Benedek Huszár Gábor testvére volt az én máska-nagy-
apámnak, vagyis dédapámnak, a nagy testű s nagy erejű Jere-
miásnak, nagybátyja tehát István nagyapónak, akiről az az in-
telem ránk öröklődött. Elég az, hogy Huszár Gábor vállalta a 
küldetést, s hazahozott Kolozsvárról egy szekér burgonyát, 
aminek székelyül pityóka a neve. Hány nap alatt járta meg az 
utat, ennek az emléke nem maradt meg. Száz évvel később, a 
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XIX. század hetvenes éveinek elején, amikor éppen épülőben 
volt az erdélyi vasút, édesapám meglátogatta a Kolozs meg Szi-
lágy megyébe szakadt Benedek Huszárokat, Miklós meg Antal 
nagybátyjainak a maradékait, hogy örökáron vegye meg azo-
kat a belsőségeket s földeket, melyeket a nevezettek 48 előtt 
zálogjára adtak el neki. (Mert 48 előtt csak elzálogosítani volt 
szabad a székely birtokot, mégpedig harminc esztendőre, el-
adni nem.) A 70-es évek elején járt le ez a zálogvásár, s édes-
apám pénzzel megrakodva felkerekedett a nagy útra, hogy a 
zálogos vásárból örökös vásárt csináljon. Kisbacontól Kolozs-
várig akkor öt napig tartott az út. Valószínű, hogy száz évvel 
elébb még hosszabb ideig tartott. Mindegy: a fő, hogy Huszár 
Gábor meghozta a pityókát, s ezért az útjáért egy ház volt a 
tiszteletdíj. Egy ház, melyet a falu épített neki. Ennek a ház-
nak csak a fundamentuma volt kő, a fala faragatlan, gombo-
lyag cserfa. Minden egyes fája kilátszott, akárcsak a sovány 
ember bordája, a vékony mésztakaró alól. Az alacsony falra 
aránytalanul magas, meredek tető nehezedett, mely nagy, 
iromba cserfa zsindellyel volt fedve. Vala pedig az egész ház-
ban egy nagy, tágas szoba, egy kis benyíló (abban a sütőke-
mence) s oldalt egy kamara. Éppen elég egy vén legénynek. Ez 
a ház kerek száz esztendeig állott, közvetlen a mi udvarunk 
mellett. Ez is elzálogosított ház volt, így került István nagyapó 
kezére, tőle édesapáméra, mígnem ezt is örökáron megváltá. 
Az én gyermekkoromban egy román pásztorember lakott ben-
ne, a vén Demeter András, aki holtáig szidta Kossuthot, 
merthogy nem adta neki ezt a házat, holott ő már 48 előtt 
benne lakott. Sehogy sem akarta megérteni az öreg, hogy nem 
volt ő édesapámnak sem jobbágya, sem zsellérje, egyszerűen 
bérlője a háznak, akárcsak én ma itt ennek a budapesti 
lakásnak egy derék fűszeres házában; azzal a különbséggel, 
hogy én pénzben fizetem a házbért, vén Demeter András meg 
10, azaz tíz napszámmal rótta le. S volt ezért neki lakóháza, 
veteményes kertje, egy kis pityókaföldje, egy istállója (a 
kecskéinek) – ilyen háziúr volt az én édesapám! 
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No de találkozunk még vén Demeter Andrással, az or-
szágjáró, nagyokat füllentő, nekem igen kedves emlékű vén 
huncfuttal, jerünk tovább. Énnekem most azt az utat kell be-
járnom, mely a Mária Terézia korabeli Huszár Gábor házától a 
Gábor bácsi házáig vezet. Az édesapám háza a 40-es évek ele-
jén épült, hetven évvel később, mint a pityókáért épült ház. 
Ennek már nemcsak a fundamentuma volt kő, de azon felül is 
egy félméternyire ott kezdődött a fa, mégpedig faragott, a kö-
zök kirakva apró kövekkel, s így bemeszelve sima téglaház 
képét mutatá. Széles eresz volt a benyíló a ház közepén, ettől 
az eresztől jobbra egy nagy szoba, virágos, méhes kertre nyíló, 
balra egy kisebb szoba és konyha. Az ereszből volt a bejárás a 
kamrába s a pincébe, mely a föld színén volt s nem a föld 
alatt; az ereszből a feljárás a hijjuba (padlás) egy odatámasz-
tott jó magas létrán. 

A mi házunk már szép, piros cseréppel volt födve, három 
kémény füstölt rajta, a pityókás házon egy sem; annak a nagy 
szabad tűzhelyéről a füst a hijjuban széledt el, s szivárgott ki 
lassanként a fazsindelyek hasadékai közt. Az esztendő verej-
tékes munkájának minden gyümölcse szépen elfért e piros 
cserépfödél alatt. A hijjuban négyoldalt sorban állottak a falusi 
ácsok faragta szuszékok, öt köblöstől fel húsz köblösig; ezekbe 
hordták fel a búzát, a rozsot, a zabot, az árpát, a borsót, pa-
szulyt, az aszalt gyümölcsöt. Ami nem fért a szuszékokban, ott 
hevert csomókban, a hijju tapasztott földjén. A pityókának 
nagy verem volt ásva a pincében. A gerendákhoz volt erősítve, 
a pince hosszában, négy-öt széles polc a téli almának. Átellen-
ben a házzal, az udvar túlsó szélén állt a kukoricagóré, 
székelyül: a törökbúzás-kas, ennek lécbordái közül mosolyog-
tak ki a piros meg sárga kukoricacsövek. A galambbúgos kapu 
egyik sarkában, a pityókás ház közvetlen szomszédságában, 
kis házikó állt: ebben a kenyérsütő-kemence. Egyszerűen 
süjtő-nek hívtuk. A kis kaputól oldalt volt a gémes kút, mellet-
te egy nagy meg egy kis kővállu: este, reggel friss víz benne a 
legelőre járó állatoknak. A ház háta mögött konyhakert, 
melyre mindkét szobából kis ablak nyílt. Tyúkleső ablak volt a 
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neve. Innen lestük, nem kapirgál-e tyúkanyó a veteményes-
ben. Az utcára néző szoba előtt néhány lépésnyi előkert, 
virágos. A ház már nincs meg, de egy fátyol rózsabokor, melyet 
édesanyám ültetett, még él és virágzik... 

Három ablak nézett az utca felé, kettő a hátsó virágos-
kertbe, egy nagyobb és négy kisebb az udvar felé. A hátsó vi-
rágoskert volt legkedvesebb helyem. Az ágyasokban fehér 
szegfű, piros szegfű, packona meg csukros viola illatozott. Az 
ablakokra felnyúlt a mályvarózsa, s ha kinyitottuk, be is hajolt 
azon. A kert egyik sarkában orgonafa. Boroszlán nálunk a ne-
ve. A kerítés egyik falának épített méhszín alatt sorakoztak a 
méhkasok. Itt szerettem üldögélni, játszadozni egymagamban. 
Sok-sok száraz ágacskát szurkáltam szép sorjában a földbe, 
öt-hat sorban. Nem katonák voltak ezek, hanem kisdiákok. 
Ezek helyett a kisdiákok helyett mondogattam fel a leckét. 
Szándékosan hibát ejtettem sorban tízzel, hússzal is, mígnem 
valamelyik a hátulsó sorban hibátlanul mondta fel a leckét. 
Nosza, elévittem az első sorba. Így játszottam ösztönszerűen az 
életet. Mert, így lesznek az utolsóból elsők, az elsőkből utol-
sók, különösen, ha egy felsőbb hatalmasság beleavatkozik. Én 
voltam ez a felsőbb hatalmasság, de gyermekkorommal búcsút 
is mondtam ennek: sohasem lett többé senki általam utolsóból 
első, elsőből utolsó... 

Az udvar hosszában még egy veteményes húzódott, a 
„pityókás” ház folytatásaként. Felerésze a béresház járuléka 
volt; itt termett meg nagyokat füllentő Demeter András eszten-
dei káposztája, hagymája s egyéb zöldsége. A karós paszuly 
meg a lopótök indája felfutott a ház ereszére, összekeveredve 
lógott az ereszről a hosszú szárú lopótök meg a hosszú, vé-
kony hüvelyű paszuly. Ecetet lopott ezzel a lopótökkel a kis 
hordócskából az öreg füllentő, bort aligha. Átellenben a pityó-
kás házzal, a telek alsó sarkában egyszobás házikó húzódott 
meg, hajdan pálinkafőző, most „bérház” ez is. Ebben a kis 
termetű öreg Rigó zsellérkedett. Amennyire emlékszem, sokat 
zsémbelt miatta édesapám, mert a munkát nemigen kedvelé. 
Forró meleg napokon, míg a falu künn izzadt a napon, otthon 
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felejtette magát, ült, üldögélt az árnyékos szobácskában, ere-
gette a füstöt naphosszat – vajon miről gondolkozhatott? 
Őneki is volt egy veteményeskertecskéje, melyet keskeny ud-
var választott el a Demeter Andrásétól. E keskeny udvar végén 
húzódott meg a zsúpfödeles pajta, a hozzáragasztott sertés-
óllal: a két zsellér kevés számú állatainak hajléka. 

Szóval, a mi telkünk kettős telek volt: nagy és kicsiny, s 
mintha két gazdáé lett volna, kerítés választotta el. A nagy te-
lek hátsó felében L alakban három nagy gazdasági épület so-
rakozott: két szalmafödeles meg egy cserépfödeles csűr, mind 
a háromnak födele alatt egyben pajta is. A cserépfödelesben 
teleltek a „köteles marhák”, ökör, tehén, ló, a zsúpfödelesek-
ben a borjak meg a juhok. Külön kis ólak voltak a sertésnek 
meg a baromfinak, kissé közelebb a házhoz, hogy a röfögő meg 
kodácsoló jószágok mindig szem előtt legyenek. 

Ez volt a falu első gazdájának a belső telke. A csűrök mö-
gött, természetesen, tágas csűröskert a szalmakazlaknak, a 
fedél alá nem fért szénának, mely rendszerint tavasszal került 
sorára, amikor a csűrök odrai kiürültek. A csűröskert mögött 
terült el a gyümölcsös, emögött egy lucernás, mely kirúgott a 
Macskás patakra. Ez a patak volt a határ. Ezentúl kezdődött a 
mező, lankás hegyoldal, mely a falu egyik szélét végigszegi. 
Hajdanában, az ősfoglaláskor a Benedek-nemzetség birtoka, 
az idők során ősi és „jövevény” nemzetségek közt úgy elapró-
zódott, hogy húsz esztendő keserves munkájába került nekem, 
a pennás ivadéknak, amíg a kardos nemzetség földjének egy 
részét csereberével meg háromszoros-négyszeres áron vissza-
hódítottam. Igazabban: könyvíró tollammal visszaírtam. (Csak 
türelem, türelem, majd meglátjátok, mi lelket rendítő dráma 
lesz még ebből.) 

A mi házunk már nagy haladás volt a Mária Terézia pityó-
kás háza után, külsejében is, belsejében is, jóllehet a két házat 
hetven év választotta el. De hát akkoriban csakugyan lassan 
forgott a világ kereke, kevés volt a világjárta ember, s ha egyik-
másik hozott is magával valamit, próbált is egy s más újat, 
nemigen követték. Ellenben a mi házunkat s a Gábor bácsiét 
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huszonöt év sem választotta el, de a különbség száz esztendőt 
is kitett. Ezt a különbséget én a szentgyörgyi német iskola 
javára írom: itt tanulta meg Gábor bácsi az építés művészetét. 
Ő rajzolta meg házának tervét, eszerint épült az újmódi, kő-
fundamentumos, égetett téglafalú ház, melybe téglaoszlopokon 
nyugvó tornácból nyílt a főajtó nagy, tágas szobába. Ennek a 
szobának két ablaka nézett az udvarra, az udvar mellett egy 
kis gyümölcsösre, melynek minden fáját András nagyapó, egy 
ablaka egy nagyobb gyümölcsöskertre, melynek fáit már, egy 
vén diófa kivételével, Gábor bácsi ülteté. E szoba bútoraiból 
csak egy darabot említek meg: a feketére festett íróasztalt, 
melybe széles palatábla volt beleillesztve. Igen jó arra, hogy 
hirtelen számolást elvégezzen rajta, papirost emiatt ne paza-
roljon. Ennek az íróasztalnak a gazdája háziszőtt, fehér posz-
tónadrágot viselt, akár a cselédje. Mondhatnám, dacosan, 
szinte tüntetően ragaszkodtak az ősi viselethez a szabad szé-
kelyek ivadékai, hivatták magukat fehér harisnyás székelyek-
nek, ellentétben azokkal, akik nemeslevelet szereztek vagy 
nem is szereztek, de így meg úgy elurasodtak. Igen szegény 
urak voltak ezek többnyire, kicsiny, rosszul művelt földeken 
tengődtek, s volt rá okuk, hogy a Huszárok, a Benkők, a Ke-
resztesek, a Nagyok, a Bardoczok, a Balók (csupa kis- és 
nagybaconi famíliák) jó módját irigyeljék. 

Gábor bácsi íróasztalos szobájából jobbra is, balra is ajtó 
nyílt. Jobbra egy tágas „tessék szoba”, benne háziszőtt gyapjú-
takaróval bevont dívány, üveges szekrény, nagy ruhaszekrény 
s ágy is. Ha akarom: „szalon”, ha akarom vendégszoba. 
Mellette keskeny oldalszoba. Volt hát három lakószoba, eggyel 
több, mint a mi házunkban. Az íróasztalos szobából balra a 
konyhába lépünk: háromszorta tágasabb, mint a mienk. In-
nen garádics vezet fel a kamarába, kamara mellett szintén 
garádics a hijjuba. A konyha oszlopos tornácra nyílik, erről a 
tornácról garádics vezet le a sütőkemencéhez s egyúttal a 
pincéhez is, amely már igazi pince: a föld alá került. 



 8

Néhány lépésnyire a ház mögött kisebb épület, ennek 
födele alatt a nyári konyha meg a gabonás: két oldalt egy da-
rabban nyúlnak végig a hombárok, falusi ácsok mester-
munkája, de főmestere Gábor bácsi legkisebb fia, aki András 
nagyapó nevét viseli. Övé már a szülei ház. Gábor bácsi, „a 
vén jegyző”, aki harminc esztendeig volt három falu pennája, 
külön házat épített magának a telek másik oldalán. Kedves kis 
kőház: faragott kő az alja, kis, oszlopos tornáca van, kétoldalt 
rózsabokrok, a kicsi házban két szoba, konyha: éppen elég egy 
öreg pár embernek. A világháború sem tudta megkomorítani e 
kis ház nevetős képét: úgy nevet, úgy mosolyog, mintha az ég 
soha, de soha be nem borult volna fölötte. 

De Gábor bácsi nemcsak magának épített házat, épített a 
nagyobbik fiának is, s ez már igazi úriház. Üveges verandán 
lépünk e házba, üveges verandáról egy hosszúkás keskeny 
szobába, melyben túlságos nagy helyet foglal el egy öreg zon-
gora... Balra virágoskertbe nyíló nappali, jobbra két szoba, 
tovább a téli konyha, ehhez ragasztva a nyári. Ebben a házban 
tehát öt szoba van már, mivelhogy szobának számít a zárt ve-
randa is. S ennek a háznak nemcsak zongorája van, de íróasz-
tala is, holott gazdája, János gazda, csak a felső népiskolát 
végezé. De a leányai már mind kijárták a képzőt. 

Itt most meg kell állítanom a tollamat, hogy mon-
danivalóm sorrendjét meg ne zavarjam. Mert nagy utat kell 
megtennem még, amíg eljutok odáig, amikor a székely 
gazdaember iskoláztatja nemcsak a fiait, de a leányait is... Ez 
már ugrás, szédítőnek látszó nagy ugrás, de majd kisül, hogy 
nem is ugrás, hanem fontolva haladó, egészséges fejlődés ez. 
Csak be kell pillantanod abba a virágoskertbe, melyre a nap-
pali három ablaka nyílik, s már ez mutatja, hogy ennek a ház-
nak a gazdája ugrás nélkül is halad előre, szépen, egyenletesen, 
testi s lelki szemünknek jólesőn. Ez a virágoskert az én szülő-
házam, s az előtte meg mögötte illatozott virágoskertecskék 
helyén születék. Ha nem nevel úrnak az édesapám, ma én 
volnék itt a gazda, mert ősrégi székely szokás szerint, engem 
illetett meg az ősi telek, mint legkisebb fiút. Ám én „tudo-
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mányra” váltottam az ősi telket, s szomszédja lettem a Gábor 
bácsi fiának, kint a házam a falu szélén, nagy csendességben 
– jól történt-e így vagy rosszul, kisül, mire könyvemnek végére 
érek. E pillanatban idegenül tengődök a nagy Babilonban, s 
nem tudom, nem lépek-e idegen földre, ha innen – megszök-
hetem... Ó, ó, megint félrekalandoztam, János öcsém szép 
virágoskertjéről megfeledkezém. De te megbocsátasz nekem, 
nyájas olvasó, hiszen vehetted észre, hogy bódult a fejem, 
bódult a szívem. A mi virágoskertecskénket gombolyag fenyő-
boronák keríték be, János gazdáét az udvar felől jó móddal 
megalapozott, fonott drótsövény, az utca felől fedett kőkerítés. 
Egy rózsabokor, melyet édesanyám, s egy körtefa, melyet 
édesapám keze ültetett: a régi virágoskertből e kettő maradt 
meg. A rég kiszáradt, egyetlen orgonafa helyett, az udvar felőli 
részen, végig orgonabokrok szelik a drótsövényt, közbe-közbe 
sugár vörösfenyők – gyönyörűséges kép, s május havában 
mámorítóan illatos. A méhszín helyett, melynek tövében 
annyit játszadoztam, új méhszín, melynek födele alatt a gyé-
kényből font paraszt méhkasok s a legújabb szerkezetű 
kaptárok szépen megférnek együtt. Édesanyám oltatlan rózsá-
jára kegyelettel néznek a piros, a fehér, oltott rózsák, s egy 
közöttük talán szeretettel is: emlékrózsafája ez annak az ágy-
nak, amelyben édesapám örök álomra hunyta szemét. Nagy 
gonddal ápolt virágágyak közepén, oldalt málna-, ribizli- s 
mindenféle díszbokrok, az utca felől sorban vadgesztenye, 
vörösfenyő, hegedűfenyő s még egy körte- s egy almafa: ez 
utóbbinak ágai, éppen, mint az én szülőházam ablakán a 
mályvarózsa, behajolnak a nappali nyitott ablakán. Szóval, itt 
szépen, harmonikusan, a régit le nem becsülve, az újtól nem 
irtózva, fejlődik az Élet, mivelhogy nem ott kezdik, ahová 
minden józanul gondolkodó ember hite szerint, eljutni csak 
századok múltán lehet. Ha ugyan lehet... 

 


