
Vőfély, böllér, harangozó
■ Csaknem háromszáz 
lagziban vállalta már a 
„karmesterszerepet" 
Saliga János.

N yíracsád (HBN -  K. Z. E . ) 
-  Balkányi-rész Nyíracsádhoz 
tartozó, szétszórt házakból ál
ló tanyatelepülés. Ha az út 
mentén árválkodó „fa busz
megálló” utáni második dűlőn 
lefordulunk, akácok, tölgyek 
ölelésében hosszú földút vezet 
az erdő felé. Mintegy másfél ki
lométeres zötykölődés után ta
karos kis falusi portát pillant 
meg az arra járó. Házikó gub
baszt az út mellett, a ház mö
gött góré, gémes kút, az udva
ron tyúkok kapirgálnak, tehén 
bőg az ólban. Ezen a mesebeli 
tanyán él feleségével és tizen
egy éves fiával Saliga János, 
akit legalább annyira ism er
nek a faluban, mintha a főté
ren lakna. A fiatalem ber 
ugyanis a helyi római katoli
kus egyházközség harangozója, 
a falu böllére és nem utolsósor
ban a környék egyik legnépsze
rűbb vőfélye. -  Egyre keveseb
ben vannak, akik ezt az ősi ha
gyom ányokkal bíró mestersé-

Saligáék szeretik a tanya nyugalmát (Fotók: Kedves Zilahi Enikő)

Saliga János, a vőfély

get űzik -  fogalmazott Saliga 
János mert vőfély csak az le
het, aki szívét, lelkét beleadja 
munkájába. Még húszéves sem 
voltam, amikor elkezdtem ta
nulgatni a verseket. Nem sok
kal ezután történt, hogy a csa
ládban volt egy lakodalom, s 
nem kaptak időben vőfélyt. Ak
kor már minden verset tud
tam, hát elvállaltam. Ennek ép
pen 16 éve, akkor estem át úgy
mond a tűzkeresztségen, de 
kiálltam a próbát.

Akár egy karmester
A  nyugalm as jókedvet su

gárzó Saliga Jánost talán a jó 
Isten is vőfélynek teremtette; 
érzik is a lakodalmak házigaz
dái, hogy nyugodtan rábízhat
ják magukat, meg a násznépet 
is. Mi sem bizonyítja ezt job
ban, mint az a kis notesz, amit 
a fiókból húz elő. Büszkén mu
tatja a pontos házi statisztikát, 
mely szerint pontosan 286 la
kodalomban vállalta már a 
„karm esterszerepet” , a fővá
rostól N yíregyházáig sok he
lyen, a környéken pedig szin
te minden fajúban megfordult

már. -  M ikor dél körül 
megérkezek, a szülők válláról 
leveszem az irányítás, szerve
zés gondját. A  vőfélynek nem
csak a strófákra kell figyelni, 
de ügyel a terítés rendjére, 
hogy mindig legyen étel, ital 
a vendégek előtt, felügyeli a

konyhát, a zenészeket is -  
mondja János, akinek több 
mint száz versike van a tarso
lyában, azokból válogat. Leg
jobban a búcsúztatást szereti; 
azt mondja, az a legmeghatóbb 
rész, m indig könnyet csal a 
szemekbe. Nagyon fontos azon
ban a móka is egy lakodalom
ban. A  vendégek rettenetesen 
élvezik, am ikor a nyíracsádi 
fiatalember arra kéri az öröm
szülőket, mutassanak be az if
jú  párnak egy gyengéd ölelést, 
egy ízes csókot. -  Jó érzés, ha 
úgy jön el a hajnal egy lakoda
lomban, hogy szinte észre sem 
veszik az emberek az idő mú
lását. Á ltalában reggel felé 
érek haza, de nem fekhetek le 
azonnal, előbb megetetem a jó
szágokat; a tehénnek, disznó
nak nem mondhatom, hogy fá
radt vagyok.

Nem a pénzért csinálja
Ahhoz persze, hogy vala

ki nyugodtan végezhesse 
ezt a munkát, odaadó, gon 
doskodó feleségre is szűk 
ség van. Jánosnak szeren 
cséje van, hisz párja, Ma 
rika mindenben segíti. Elő 
készíti a ruháját, feltűzi a 
vőfélyszalagot, s rendezi a 
kis tanya életét, míg férje 
nincs otthon. Van ugyan 
házuk a faluban, de azt 
mondják, a csendet, a nyu
galm at, a jó  levegőt nem 
szívesen cserélik fel másra 
Saliga János tanult szak 
mája szerint hentes, böllér 
tudom ányára sokan tarta 
nak igényt a faluban, főfog

lalkozása pedig a római ka
tolikus egyházhoz köti: ta
karítja a templomot, rend
ben tartja a templomkertet, 
e lőkészíti az oltárt, vagy 
éppen húzza a harangot. 
-  Az em bernek manapság 
minden fillért meg kell be
csülni -  mondja -, de egyik 
munkát sem igazán a pén
zért végzem , hanem mert 
élvezem az emberek társa
ságát, szeretek segíteni má
sokon. Ameddig a jó Isten 
erőt meg egészséget ad, 
ameddig becsülettel el tu
dom látni a feladatom at, 
addig biztosan nem válók 
meg egyiktől sem.


