
Az elvágyódás terei

Az ezerkilencszázötvenes évek elsõ felében
felépült tekucsi konzervgyár és az itt elõállított
mustár a mai napig megõrizte hírét és karakte-
res ízvilágát. Amikor Adzsud és Foksány között
majdnem félúton, a tiºiþai útelágazásnál eltér-
tünk keletnek, csak egy képet akartunk készíte-
ni a konzervgyár kapujában. És egy másikat az
állomásról, az állomás megetti térrõl. Nagyma-
mám történeteibõl volt ismerõs, még gyermek-
koromból ez a város, ez a hely. Ugyanis vasúti
szabadjegyüket kihasználva gyakran jártak be a
Regátba zöldséget, gyümölcsöt vásárolni, pityó-
kát cserélni. Ezt valamikor szintén az ötvenes
években. Vonatfordultával jöttek is vissza, haza
Csíkba, de a nagy vinete- és dinnyehalmokra
mindig nagy csodálkozásokkal emlékezett visz-
sza. Az utcácskába érve, ahová a cím vezetett
bennünket, házak sorát találtuk, közöttük egy
szép tornácdíszest, végében egy raktárépület-
nek kinézõ épületegyüttest, aztán a vasúti töltés
gazos oldalát. Nem egy emlékezetes hely. Ta-
nácstalanul fordultunk vissza, hátha találunk
valakit, aki útbaigazít. Nem kellett sokat men-
jünk, hogy egy kapu elõtt két beszélgetõ idõ-
sebb asszonyra találjunk, akik kíváncsian néz-
tek a kocsinkra, mikor megálltunk. Az egyikük
fürgén oda is lépett, és minket megelõzve kér-
dezte meg, hogy honnan jöttünk. – Bákóból? –
kérdezett vissza, mert a kocsi hargitai rendszá-
mú. Hát igen, végül is onnan, csak most épp
Bákó környékén lakunk és dolgozunk. Õ sem98
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idevalósi, õ is hargitai, vaslábi, meg is dobbant a szíve, mikor meglátta a rend-
számtáblát. A szomszédasszonya mondta, na, jöttek a nyámjaid. Ekkorra a fér-
je is odakerült, és mi is sikerült megkérdezzük, hol van a gyár, hol készül az a
híres mustár. Bele is kezd a gyár régi, dicsõ és az újabb, számos nehézséggel
terhelt történetébe. Beszél a receptrõl, arról az egyrõl, ami végül is két vállal-
kozást, alapját jelenti, az igazi és a még igazibb tekucsi mustárét. Mi épp az
igazibb utcájában vagyunk, és igen, az, ami raktárépületnek néz ki, az maga a
gyár. Menjünk bátran, csengessünk be, ha nyitva a kapu, kérezkedjünk be. De
mondjuk meg, miért állunk itt a kapu elõtt, mint a cigányok, jöjjünk be, üljünk
le, úgyis lehet beszélgetni. És mint régi jó barát, lapogatja a vállam, sétálunk
végig a virágos, szép udvaron egy lefödés alá. A felesége friss sajtot, zöldséget
vesz elõ, borvizet, kenyeret tör, és lelkesen mesélni kezdi, hogy õ egy percet
nem ülne itt ebben a csúf városban, ha az õ jó férje nem lenne neki. És persze
õ is a férjének. Kis gazdaságuk van, több mint harminc tehén, juhok, nagy gyü-
mölcsös, maguk készítik a sajtot, és adják el a városban. Amikor hazafele utaz-
nak, és eljutnak Gyimesig, tudjam meg, hogy a szíve hevesen kezd verni, és a
mai napig elönti egy fura érzés. Õ itt Tekucsban soha nem fog otthon lenni. A
férje mellett kibírja, vidáman, de igazán a mai napig Vaslábon érzi otthon ma-
gát. Aztán mi is mesélünk, hogy mivel foglalkozunk, magyartanárok vagyunk
a Bákó környéki csángó falvakban.  Nahát, ha hiszem, ha nem, az édesapja
nagymamája Bákó környékérõl került oda Vaslábra, õ is csángó volt, és csudá-
jára jártak a faluban, hogy milyen tiszta, rendezett volt a háza. Veronikának
hívták, többre nem emlékszik. Jó étvággyal ettük a friss sajtot, miközben me-
séltek egy szem fiukról, aki nem biztos, hogy tovább viszi a vállalkozást. A
munkáról, ami nagyon sok kettõjüknek, és újra és újra az elvágyódásról, errõl
az otthontalan helyrõl, ahol egy ember, egy család jelenti az otthonosságot.
Már a kapuban derül ki, hogy az a tornácdíszes szembeház a férj szülõi háza,
és ami nagyon régi, hiszen késõi gyerek, az édesapja 1906-ban született, és ak-
kor már állt. Egy-két szóban már meg is változott a környék, visszaléptünk egy
évszázadot. Kapunk egy jókora kerek sajtot, és úgy búcsúzunk, mint távoli ro-
konok, földik, onnan a messzi Gyergyóból. Jöjjünk, látogassuk még meg. –
Egészséget, viszontlátásra! – mondja még magyarul a kapuban. Elkészítjük a
képet, meglátogatjuk az üres állomásépületet, az épület hátánál lefényképe-
zem az elsõ világháborús emlékmûvet, és kicsit leülök, próbálom elképzelni a
nagy vinete- és dinnyehalmokat, a sokféle embert, aki akkor ott kavargott,
azon a termékeny földön elterülõ régi-régi város piacán, nagymamámat, aki
mindig hazaigyekezett errõl az érdekes, számomra mesebeli helyrõl. Persze ott
kavarog bennem a friss élmény, a néni mélabús derûje, az otthonos otthonta-
lanságba való belenyugvása, ragaszkodása ahhoz az emberhez, aki annak ide-
jén Maroshévizen megszerette, és elhozta ide, ebbe a csúf, meleg városba, bõ-
ségtõl áldott földre, új hazájába. A hosszú, emeletes Szeret-hídon átkelve
visszaérünk a tiºiþai útkeresztezõdéshez, onnan pedig délnek vesszük az
utunk, Garófába igyekszünk. 

– Te Erõss fia vagy! – Nem, nem vagyok. – Akkor nem tudom, ki vagy. Ezzel
a rövid párbeszéddel kezdõdik ismeretségem néne Margittal, a maroknyi garófai
magyarság történetével. 1940-ben született Pusztinán,1 16 esztendõs korában
hozták ide le férjhez. Az embere meghalt a nyolcvanas években, csupa lánygye-
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rekei elmentek külföldre, elköltöztek, egyedül ül azon a telken, ahol nehéz mun-
kával felemelt családi házuk mellé két gyermeke is emeletes házat építetett,
rendezett be. Most üresen állnak, egyiknek a tornácán, közvetlenül a virágos-
kert mellett ülünk le beszélgetni. Hátrébb nagy veteményeskert. A szomszéd-
ban régi, romos ház, az apósáék háza. A másik oldalon a templom, aminek 
a tetejét férje fedte be bádoggal. A páter unszolására a csikorgó téli hidegben
végezte el a munkát, és olyan fagyási sebeket kapott, amik évek múltán gyó-
gyultak be úgy-ahogy. Részleteiben ismerõs történet, máshol is hallottam, csak
itt valahogy szívszorítóbb. A legutóbbi egyházi nyilvántartás 84 római katoli-
kust számolt össze. 

Való igaz, hogy a beszélgetés során sok érdekes apróság, szokáselem, nép-
rajzilag is releváns információ hangzott el, én mégsem ezekre, hanem inkább
az elmesélt sors, élettörténet nagy fordulópontjaira figyeltem, amihez néne
Margit újra és újra visszatért. Lehet, hogy a tekucsi kitérõ hangolt ilyen irány-
ba. Másrészt kezdett felsejleni egy visszatérõ minta is az aznapi történésekben,
de ez majd este, Kalagorban rendezõdik véglegesen össze. Választanom kellett,
hogy a beszélgetésben elhangzottakat hová helyezem el, milyen történetbe.
Alapvetõen és leegyszerûsítve egy tudományos vagy egy személyes narratíva
között választhattam. Én az utóbbi mellett döntöttem. Azt vettem észre már
korábban Moldvában, és azon a meleg június eleji napon is, hogy egy élettör-
ténet az összes kitérõvel együtt saját magát is egy nagyobb történet részekén
látja, láttatja. Ez a nagyobb, tágasabb történet nemcsak a beszélõ, a közössége
múltja felé nyitott, hanem más múltak, más beszélõk múltja felé is. A múltak
térben is leképzõdnek, az emlékezés térélmény lesz. Ezért például a helynevek
összegyûjtése egy közösség hagyományos gazdasági, szociális rétegzõdése, te-
lepüléstörténete megértésén túlmenõen vallásos gyakorlata, sõt a hit megélése
szempontjából is releváns lehet. Tapasztalatom szerint ezekhez a térélmények-
hez van egyre kevesebb hozzáférésünk. A különbözõ múltak, különbözõ 
közösségekhez tartozhatnak. Néne Margit elbeszélésében nemcsak a garófai
generációkra, közösségre láthattam rá, hanem a pusztinai, és a szomszédságá-
ban lévõ Tázló menti falvakéra is. Moldvában a magyarul értõ, beszélõ közös-
ségekben az emlékezés nyelvi meghatározottsága és a nyelvre, nyelvi helyze-
teke való reflektálása meghatározó mozzanat. Ezért a nyelvi elemek idõben
történõ folyamatokhoz és térképzetekhez is köthetõk. Minél nagyobb idõt fog
át, minél részletesebb az emlékezés, annál jobban meg tudjuk érteni egy élet-
mozzanat, szokáselem, egy ének, mese, imádság vagy akár egy saját nyelvi for-
dulat beágyazottságát az egyén életébe, választásaiba. Így egy közösség kultú-
ráját, belsõ mûködését is jobban megismerhetjük. Pontosabb rálátásunk lesz a
nyelvvesztés folyamatára, arra a folyamatra, ami pontosan a nyelven keresztül
átformálja az emlékezés egyéni és kollektív módját, a hozzá kapcsolódó idõ- és
térélményeket is. Mivel a nyelvvesztés hosszas, átmenetekkel tagolt folyamat,
sok élettörténet egymás mellé helyezésével esélyünk lehet belelátni ebbe a fo-
lyamatba. Például jobban érthetõvé válik az, hogy a moldvai csángó viselet mit
jelent a nagyszülõk nemzedékének, akik beleszülettek, megélték az elõállítá-
sukhoz tartozó összes munkafolyamatot, mit jelent a kollektivizálás után szü-
letett nemzedékek számára, akik a románok tradicionális, rusztikus falusi 
élményvilágához kötik, és mit a ’90 után született nemzedékek és a nyugatra
kitelepültek számára, akik alapvetõen a szüleik nyomába lépve elutasítják
vagy a vintage jegyében újrahasznosítják egy újabb életérzés számára. Az em-100
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lékezésben egy nyelvi elemet tárgyak és a tárgyak emléke is kiegészítheti. Így
kerülhet egymás mellé és magyarázza kölcsönösen egymást például egy mese
szövege a nagyapától örökölt bundával, vagy egy ballada, ének egy domborza-
ti formával. Az emlékezõkhöz, az emlékezés fentebb vázolt formáihoz való 
viszonyom, vagyis amit a rálátás, megértés, beleélés szavakkal írtam le, és
amit személyes narratívaként neveztem meg, a beszédhelyzet idejére teljes rá-
hangolódást, empatikus átélést igényel, a fogalmi gondolkodás kontrolljának 
a pillanatnyi kikapcsolását. Késõbb ez meghatározza a leírás, az utólagos meg-
fogalmazás módját is. Minél aprólékosabb a leírás, annál több esélye van a be-
szélgetõtársnak megmutatkozni a szövegemben, annál több tér van a belátások
számára. 

Az országút bal oldalán található, vonalzóval tervezett Garófán az elsõ
utunkba kerülõ nénitõl érdeklõdünk a temetõ után. Mutatja, merre van, és még
hozzáteszi, hogy a mieink bal felõl nyugosznak többnyire, a katolikusok hátul 
a temetõ fenekében. Össze is írom a neveket, a pusztinaiak ismerõsek, de van
néhány, amelyrõl nem tudom eldönteni, hogy melyik felekezethez tartozik. 
A templom kicsi, hûvös, és szerencsénkre a sekrestyébõl elénk toppan egy idõ-
sebb asszony, aki készségesen mesélni kezd a kicsiny gyülekezetrõl, amelybõl
még kevesebben járnak misére, a közösség pusztinai gyökereirõl, a családjáról.
Büszkén mondja, hogy bár a férje ortodox, õ megtartotta vallását. Magyarul kér-
dezek, nagyjából románul válaszolgat. Kivel tudnék magyarul tanácsolni régi
dolgokról? – Elviszlek a legidõsebb asszonyhoz – feleli –, itt lakik nagyon közel,
sokat tud nekünk mesélni. Kiderül, hogy a nénit fel kell költeni, dél körül van,
ledõlt egy kicsit. Ehhez egy második szomszédasszonyt kell megkeresni, aki tud-
ja, hogy kell a kaput kinyitni. Mikor az kijön a házból, és mondja, szintén romá-
nul, hogy a néni kicsit morcos, meg is szeppenek. Aztán megjelenik néne Mar-
git, rám néz, és azt mondja erõs hangon: – Te Erõss fia vagy! – Nem, nem vagyok.
– Akkor nem tudom, ki vagy. 

Árnyékba húzódunk, aztán leülünk a teraszra beszélgetni. Ismerek
Erõssöket Pusztináról, de nem vagyok nyámos velük, még pusztinai sem va-
gyok – zárom le ezt a dilemmát. Elõveszem a füzetem, végigkérdezem a fel-
jegyzett neveket. A magyarok többsége Pusztináról jött le ide, de érkeztek
Vizántáról, Radócból, Szabófalváról is. A román telepesek egy része a Pusz-
tinával szomszédos Câmpeni-bõl, Pârjolból és Onyest környékérõl jött. Az or-
szágút jobb oldalán elterülõ Fãureiben is lakik egypár katolikus, és a garófai
ortodox templom kertjében is vannak magyar származásúak eltemetve. Amúgy
a katolikusok többsége, aki még maradt, ebben az utcában lakik. És hogy ke-
rültek ide? Az édesapjáék úgy, hogy olvasta egy újságban, itt földet osztanak a
bojér birtokából, több hektárt, és többedmagukkal lejöttek ide. De az elsõ idõk-
ben nem csináltak házat, csak egy burdét, egy ideiglenes szállást, mert télire
még hazamentek. Rendezte, vagyis mesélte az édesanyja, hogy egyszer, míg a
férfiak oda voltak fáért, egy kutya beledugta a fejét a zsíros cserépbe, és aztán
nem tudta kihúzni, ezért kétségbeesetten összevissza szaladgált, nagy riadal-
mat okozva. Végül csak a nagynénje családja maradt itt, hozzá jöttek le késõbb
segíteni az édesapjával. Így figyeltek fel rá az anyósáék, és kérték el a fiúk szá-
mára. Bár ne tették volna. Õ is sokat dolgozott otthon Pusztinán, de szerette.
Még szántott is, Kati testvére fogta a marhát, õ pedig az eke szarvát. Nem volt
nehéz, mert a föld fövenyes volt. Egyszer, jut eszébe, hárman testvérekül csi-
náltak ágakból egy árnyékot, ami alá dél körül bebújtak, hogy nyugodjanak. Az
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édesapjuk már messzirõl észrevette, miközben jött haza a dologról, talán
Zemesrõl, a szondáktól, és meglepte õket: – Meghúzom a fületeket – mondta
–, hogy csak így alusztok! Ez kedves emléke, ha eszébe jut, kacagnia kell. Aztán
mesélni kezdi a családját, kit hogy hívtak, hogy kereszteltek át a román köz-
jegyzõk. Hogy lettek a Simókból Sztánok. Hogy esett meg egy Csíkból odake-
rült, Sándor nevezetû apáca az olasz származású paptól, és akinek négy uno-
kájából három Garófára költözött. Mesél, rendez a Barta, Kis, László, Simó, Pál
családokról. Messze visszamegyünk az idõben vagy az emlékek sorában, rend-
jében, és Pál Kati öreganyó emlékein keresztül már Pusztina alapítása körüli
idõkben vagyunk. Elmeséli, hogy volt egy Pál nevezetû bacsó, aki a madéfalvi
veszedelem után kifutott, és megtelepedett lánya családját jött meglátogatni
Csíkból Pusztinára. Hosszú, fehér inget viselt, vastag övvel átkötve. Hallga-
tom, és szinte hihetetlennek tûnik ennek az emléknek a léte, részletessége. Az-
tán mesél az öreg pusztinai diákról, akitõl magyarul imádkozni tanult, bele is
kezd, de a Miatyánk után egyre hiányosabbak a szövegek, végül csak felsorol-
ja, mi mindent tudott. Többször nekikezd, de bele-belezavarodik. Meséli, hogy
miután Garófára került, még egy darabig magyarul énekeltek karácsonykor.
Aztán jöttek a gyerekek sorban, öt lány, a sok-sok munka, eltelt az élet. Az az
élet, ami nem jó helyen telt el. Mostani eszével nem jött volna el otthonról,
Pusztináról. Arról a helyrõl, ahol szegénységben éltek, de ahol körbevette a
család, a rokonság, a nyelv biztonsága. Hogy õ egyszer hallotta a Pusztinaiak-
tól, hogy van egy ének, Csángó magyar, csángó magyar, mivé lettél csángó ma-
gyar. Hogy õ azt az éneket nagyon meg tudja érteni, azt, hogy hova kellett ne-
kik otthonról elmenniük. Mert ne, itt vannak a jó szomszédok, a románokkal
is megértõdnek, de a magyar nyelv édesebb, tanácsolni, imádkozni jobban le-
het azon, inkább a lélekhez szól. Szeretett volna tovább tanulni, de nem azért,
hogy nagy ember legyen, mert erõst szeretett dolgozni, most is szeret, hanem
hogy jobban tudjon olvasni magyarul. Nézzük meg, és gyorsan kihoz a házból
egy xeroxolt papírt, ezt a magyar imádságot valami magyar papoktól kapta
egypár éve, akik felvették stoppolás közben, és akik, elmondásuk szerint Szer-
biából jöttek. Õ ezért a magyar imádságért tanult meg újra olvasni. Addig be-
tûzte, amíg eszébe jutott minden, és most már kívülrõl tudja az egész szöve-
get. S elkezdi mondani a Minden népek Asszonya imádságát és az imádsághoz
fûzött magyarázatot, ami a holland Ida Peerdemannak a látomásairól tudósít.
Az öreg pusztinai kántor szigorú volt, de jó volt együtt, erõsen mondani az
imákat. S aztán lekerült ide Garófára. Neki annyi volt az esze, az édesapja kel-
lett volna szóljon, hogy ne menjen. Õ nem kellett volna eressze. Szántottak, õ
az ökröket fogta, az embere az ekét, de nem volt olyan fövenyes a föld, mint
Pusztinán, és az ökrök kitértek a borozdából, erre az embere õt igazította hely-
re az ostorral. Meséli, rendezi egy élet történéseit, és bennem is egymás mellé
rendezõdnek a történeti párhuzamok, a szántás, a magyar nyelv, az atya fájó
hiánya, aki már nem jön el a lányához, az otthoné, azé a másik életé, ami
olyan valószerûtlenül közel volt, és mégsem azt élte le, hanem az ittenit, ami-
ben kevesebb volt a szeretet. – Jót kell tenni, aztán a többit, majd halálunk
után elrendezi a Jóisten – mondja búcsúzásképpen. Megvárja, hogy elindul-
junk, akkor fordul be a kapun, épp elég hûvös lett, hogy estefelé még kapáljon
egy rendet. Egy sarokkal odébb megállok, intenzív négy óra volt. Ennél mold-
vaibb történetet talán még nem hallottam. Este veszem észre, hogy a felvétel,

102

2020/9



az összes más felvétellel együtt törlõdött a telefonomról. Sorsszerûnek érzem,
és igyekszem minél pontosabban emlékezetembe vésni a garófai történeteket. 

Visszaindulunk Kalagor felé, még jócskán van a délutánból, ezért elhatároz-
zuk, megállunk Domneºti-en is. Valamikor magyarok, reformátusok is éltek ezen
a településen. Legutóbb 1930-ból van adat róluk, akkor 9 katolikust írtak össze,
közülük hárman vallották magukat magyarnak, magyar anyanyelvûnek. Re-
ménykedem, talán nyomukra bukkanok a temetõben. A Moldvai Magyarság
szászkúti számához tartozó háttérmunka, kutatás lenne ez. Domneºti Târg, az
országút mellett, Domneºti Sat beljebb a Szeret partján található. Lekanyarodok
a fõútról, a széles utcán sokan járnak-kelnek, megállok kérdezõsködni. Nénik a
kapu elõtt. – La vorbã? – Da! [Tanácsolnak? Igen!] A régi temetõ? Menjek egye-
nesen, aztán balra. Feltûnõen mosolyognak. – Eºti a lu’ Borcã? [A Borkáé vagy?]
– Nu, nu-nu. [Nem, nem.] – Binye. [Jól van] – nyugtázzák, de azért mosolyog-
nak, mint akik tudják, hogy nem tagadhatom le azt, ami nyilvánvaló. Megyek
elõre, elmarad Târg, beérek a faluba, rengeteg cigánygyerek az utcán, játszód-
nak, édesanyjukkal, felnõttekkel együtt. A temetõben két cigánygyerek üldögél
a kapu iránt egy kriptán, levágtak pár ágat a közeli szádokfáról, azt nyosszák,
fosztják. Egyik rám mosolyog, vegyem meg a zacskó virágot. Most nem. –
Atunci, daþi-mi un leu, ca sã iau pãine. [Adjon egy lejt, vegyek kenyeret.] – Mai
vorbim. [Még beszélünk.] – Bine. [Jó.] A temetõben egy régi templom, szép, kõ-
bõl faragott ablakkeretekkel, szivattyús kút, a vize furcsán savanyú, kicsit kénes,
enyhén vasas, nagyon jó íze van. Ilyent Moldvában még nem ittam. Régi és
újabb síremlékek között keresgélek. Feljegyzek néhány nevet. Anton, Aron,
Bãlãºcãu, Cozma, Herciu (Herceg), Lazar, Sasu, Samson, Sava, Ragea (Ragya) 
talán magyar eredetûek, talán nem, errõl a helyieket is meg kellene kérdezni. 
Találok szláv hangzású neveket, Mladinovici, Ghiuº, Iov, Ostafi, és meglepeté-
semre két, nagyon régi cirill feliratos keresztet is, amiket lefényképezek. Ha el-
kezdenénk szálazni itt is az eredeteket, töprengek, több réteg bomlana ki. Aztán
az egyik sarokban rátalálok a magyarokra. Elõször Vitan Attila nagy, díszes
csempelapokkal fedett sírjára leszek figyelmes. A szembeszökõ névre. Aztán ol-
vasom a többieket is: Barcsa Vilma, Barcsa Ferenc, Barcea Violeta, Barcsa Judit,
Rostas Abel, Vitan Erjibet, Gabor Susana, Savu Vasile, Cimbalã Neculai. Egy sej-
tés kezd bennem megfogalmazódni, de egyelõre a meglepetésem nagyobb. Indu-
lunk kifele a temetõbõl, a fiúcska ismét megkérdi, hogy akkor megveszem-e a
zacskó hársfavirágot. Most már négyen vannak, hallom, egymás között cigányul
diskurálnak. Egyik fenn a fán. A mosolygós arcú felkiált a fára: miért mentél úgy
fel, te, ilyen-olyan. Mondja magyarul. Igaz magyarsággal, tréfálkoznék, de ez
nem az a helyzet. 

– Hát ti kik vagytok? 
– Itt lakunk. És a bácsi? 
– Bákóból jöttem. Honnan kerültetek ide? 
– Csíkból. 
– Csíkból honnan? 
– Azt nem tudom, kicsike voltam, mikor idejöttünk. – Megveszem a zacskót,

beszélgetünk, viccelõdök, egyre jobban enged az arcukra kiülõ bizalmatlanság.
Elõbb megszeppent kisfiúk, aztán már csintalan gyerekek, értik az ugratást. 

– Hogy hívnak? – Bibliás, ószövetségi nevek. 
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– Mikor jön még, bácsi? Még szedünk egy zacskóval. 
– Egy hétre jövök. 
– Itt várjuk. 
Visszakanyarodok a falu közé. Egyik kapu elõtt fiatal anyuka, karjában gye-

rek. Néz, mosolyog, mintha tudná, hogy úgyis meg fogok állni. Elhajtok, aztán
visszatolatok. Lassan odalép a kocsihoz. 

– Magyarok vagytok? 
– Igen. 
– Honnan? 
– Csíkszépvízrõl. Tizenöt éve jöttünk ide. Mert rosszak voltak ott a cigányok.

Ittak, bicskáztak. Egyiket megölték. De most már megjavultunk, hívõk lettünk.
Azért mégsem olyan jó itt. Piacozunk, amibõl lehet, abból élünk. Nézzem meg,
az anyújáék tizenöt év alatt mire mentek. Milyen rozoga házuk van. – Alaposab-
ban megnézem, valóban az. Ingatja a fejét, nem jó Domneºti-en, jobb lenne
visszaköltözni Csíkba. Õ nem itt lakik, hanem kint a fõúton. Az apósáék gazdag
emberek. 

– Hányan vagytok? 
– Hetven-nyocvanan. Van egy szép termünk, és jön egy ember, prédikál ne-

künk. Jézuska azt mondta, ha itt a földön szenvedünk, a mennyországban vele
leszünk. 

– Gyerek? 
– Nekem hat. Jézuska azt mondta, ami jön, azt el kell fogadni. Közben egyre

több gyerek bukkan elõ. Egyik szebb, mint a másik. Tényleg. Odajön, aztán el-
megy egy Down-szindrómás lány, kb. 13-14 éves lehet. Nem akarok eljönni egy-
szer egy istentiszteletre? Csak hogy nézzem meg õket. Megjelenik a nõvére, és
annak a férje. Kocsival érkeztek a városból. Most már õk is kérdeznek, kíváncsi-
an méregetjük egymást. Lassan indulok, lelkesen integetnek. Látom, tétován pár
lépést felém szalad a Down-szindrómás lány, és integet õ is. 70-80 magyarul, ro-
mánul és cigányul beszélõ magyarcigány, közöttük vagy negyven gyerek. Mikor
visszaérek a fõútra, kíváncsiságból megnézem a házukat, el sem lehetne tévesz-
teni a nagy székely kaput, a szép, ízlésesen megépített emeletes házat. 

Még sokáig foglalkoztatnak ennek a napnak a történései, keresem a nyilván-
való mögötti egyezéseket, viszont nem szeretném túlmisztifikálni azt, amit az
élet csak úgy magával hozott, a véletlen egybeeséseket. Végül ebben maradok,
az elvágyódás mozzanatában, mint Moldva-tapasztalatban. Visszavágyódás a
szülõföld, az otthon, a gyerekkor biztonsága felé. Banális, de egy életet megha-
tározó érzés megfogalmazásában. Ami nem is olyan könnyû, tekintve, hogy
mások szavaiból, emlékeibõl kell újra elmesélni. És nem is írtam volna le, még
magamnak sem, ha ebben az idõszakban nem találkozom olyan emberekkel,
élõkkel és holtakkal, akik a maguk módján, a maguk emlékeivel teljessé tették
számomra ezt a történetet.  

Az ima erejérõl

Június–július folyamán történt néhány olyan találkozás, amelyekrõl azt gon-
dolom, hogy némiképp összefüggnek. Elõször is több olyan beszélgetésben vet-
tem részt Szászkúton, Forrófalván, Nagypatakon, Kalagorban, amiben feltûnõen
sokszor került szóba az imádság haszna, ereje és végsõ célja. A találkozások
mondhatni alkalomszerûek voltak, nem kötõdtek nagy eseményekhez, évfordu-104
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lókhoz. Ezekkel az emberekkel többnyire meghitt ismeretségben vagyok, rég el-
kezdtük azt a beszélgetést, aminek egyik fejezete volt ez a mostani. Ilyenkor nem
szoktam rögzíteni az elhangzottakat. Viszont az ima, imaalkalmak egymást kö-
vetõ felemlegetése miatt egymás mellé rendezõdtek bennem is az elhangzottak,
ezért másodszor is elmeséltettem és rögzítettem. A második „találkozásom” két
olyan asszonnyal volt, akik már rég meg vannak halva. A forrófalvi Kancsal
Antalné Csurályka Mária (1920–1971) és a lujzikalagori Kocsánga Házi Mária
(1921–2010) imádságoskönyvekbõl és kegytárgyakból álló hagyatékáról már rég
tudtam, de most értem el oda, hogy számba is vegyem tartalmát. Aztán Szász-
kúton néne Veron egyszer, miközben búcsúzkodtam, arra figyelmeztetett, hogy
ne azt mondjam, megyek haza, hanem azt, hogy megtérek oda, ahonnan elindul-
tam. Haza csak egyszer fogok életemben menni. Õk biztosan, hogy oda, ki a
meggyesbe mennek, vagyis viszik, ki a temetõbe, mert ott van a haza, a másik
falu, ott, ahol most is nagyon sokan nyugszanak az övékébõl. 

A forrófalvi Kancsal Antalné Csurályka Mária ládikóját néni Máris mutatta
meg. A levelesládikóban 8 magyar imádságoskönyvet és 3 különbözõ vallásos
kiadványhoz tartozó, szintén magyar nyelvû kihullott lapot találtam. Ezeken kí-
vül román nyelven 12 imádságoskönyvet, kiadványt, valamint 4 különbözõ ki-
advány kallódó lapjait. A magyar és román nyelvû lapok mellett a családhoz tar-
tozó számos papírlap, számla, igazolás volt rendezetlen összevisszaságba össze-
gyûjtve. A nagypataki születésû Csurályka Máriától még megmaradt 6 szentkép
is. A nyomatok nagyon jó minõségûek, Németországban készültek a 20. század
elején, és magyar feliratot is tartalmaznak. A szentképek elé szokás szerint csa-
ládi fényképek is be vannak tûzve. A magyar nyelvû kiadványokat elsõ átfutás
után négy csoportra osztottam. A Jó illatú rózsáskert olyan könyv, amelyik sok
faluban, sok helyen fellelhetõ, elterjedése egy külön vizsgálat tárgyát képezhet-
né. A második csoportba 4 imakönyvet soroltam, és amelyekrõl úgy sejtem,
hogy az elsõ világháború alatt, az Erdélybe betörõ román hadseregben szolgáló
katolikus vallású katonák hozhatták magukkal. A harmadik csoportba tartozó
három imakönyv már az impériumváltás utáni idõszakból, a kolozsvári Szent
Bonaventura könyvnyomdából származik. Moldvában való megjelenésük rop-
pant izgalmas kérdés, összefüggésben lehet a kolozsvári ferencesek moldvai út-
jaival. A negyedik csoportba a kihullott könyvlapokat soroltam, és amelyeket
még nem tudtam beazonosítani. A román nyelvû kiadványok Nagyváradról,
Jászvásárról, Szabófalváról, Bukarestbõl származnak. Az imádságoskönyvek, a
szentképek mellett Csurályka Máriától két ima is magmaradt, amit a menye,
Kancsal Mária mondott el nekem.

A lujzikalagori Kocsánga Házi Mária, a valamikori öreg dzsiák, Kocsánga 
János, Kelgyestrõl származó és szintén magyarul diákoskodó fogadott fiának,
Kocsánga Házi Jánosnak volt a lánya. Fiatalon belépett a Notre Dame de Sion
Nõvérek rendjébe, és a rend galaci házában szolgált. A második világháború
után, a rend felszámolását követõen hazajött Kalagorba, és haláláig ott élt, foga-
dalmát megtartva. Könyvtárából 37 román nyelvû vallásos kiadványt, imaköny-
vet számoltam össze, amelyek közül a legrégebbi egy 1885-bõl származó kate-
kizmus, a legújabb egy 1993-ban kiadott brosúra, a legtöbb a 20. század elsõ
négy évtizedébõl származik. Tulajdonában volt egy magyar imádságoskönyv is,
a Soós István karmelita atya szerkesztette Dicsérjétek az Úrat 1910-es kiadása.
Több mint 200 darabból álló román, francia, német és magyar nyelvû szentkép,
emléklap, vallásos tartalmú nyomtatványgyûjteménye többnyire az imakönyve-
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ibe volt beszúrva. 5 kéziratos füzete román nyelven imákat, könyörgéseket, el-
mélkedéseket tartalmaz. Gazdag fénykép- és francia nyelvû szentkép-, emlék-
lap-gyûjteménnyel rendelkezett a galaci rendházról, rendházból. Roppant érde-
kesnek tartom, hogy imádságoskönyveiben elég gyakran 1918 elõtt kiadott ma-
gyar levelezõlapokat használt könyvjelzõként. A levelezõlapok Budapestet, Deb-
recent és Kolozsvárt örökítették meg. Számos, magyar nyelvû, egyházi folyóirat-
ból kivágott szentképecskét találtam, amiket szintén az imakönyvek lapjai közé
szúrt be. Izgalmas lenne kideríteni, hogy milyen folyóiratokból származnak ezek
a kivágatok. Kocsánga Házi Mária hagyatékát lánytestvérének lánya, néne Maric
bocsátotta rendelkezésemre. Elmesélése szerint nagynénje egy gazdag lelkiség-
gel és szigorú erkölccsel rendelkezõ kivételes személyiség volt. A hagyaték szá-
mos régi fényképet is tartalmaz, amelyek a kántorok mûködésének idejébe is be-
tekintést engednek. A Kocsánga Házi családban, valamint néne Maric édesapja
felöli rokonságában, a Gábor családban élõ vallásos gyakorlat egy, a nyelvhasz-
nálat szempontjából összetett, népi, és teológiai alapozású hatásokat egyaránt
tartalmazó gazdag hitvilágot õrzött meg. 

A Forrófalván, Nagypatakon és Lujzikalagorban készült beszélgetések egy-
részt ezt a két kivételesen vallásos személyt idézik meg, másrészt egy olyan
imagyakorlatra kérdeznek rá, amelynek négy fontos jellemzõjét emelném ki.
Az imák nyelve már tükrözi az intézményesülõ jászvásári római katolikus püs-
pökség erõteljes hatását. A román nyelvû imákat számos olyan magyar archa-
ikus ima, régi ének, szokáselem egészíti ki, amelyek a megelõzõ generáció ima-
gyakorlatából maradtak meg. Az imák mellett a magyar nyelvû apokrif terem-
téstörténetek, a népi vallásosságban megõrzött, a szentek életébõl vett példák,
elbeszélések ugyancsak szervesen egészítik ki az imagyakorlatot. A konkrét
egyéni vagy közösségi imahelyzetre, a gesztusok fontosságára, az ima döbbe-
netes erejére többen felhívták a figyelmem. Egy megszentelt imakönyv birtok-
lásától az ima lelket üdvözítõ erejébe vetett hitig a vallásos élet nagyon gazdag
világa tárult fel a két könyvtárban és a beszélgetések során. Egy, még magyar
nyelvû vallásosság olyan részletgazdagsága, amely õrzi az öregek szinte kizá-
rólagos magyar nyelvû vallásgyakorlatát, és láthatóvá teszi a kapcsolódási
pontokat egy másik nyelvû, intézményesített vallásgyakorlat felé. Úgy vélem,
hogy részben vagy túlnyomóan román nyelvû vallásos nyomtatványokból álló
könyvtár esetében is érdemes alaposan megismerni azt a személyt, családot,
generációt, akihez/amelyhez ezek a könyvek tartoztak. A több évszázados ma-
gyar nyelvû hitélet számos részletben, magát a nyelvet átitatva szívósabban
van jelen abban a generációban, mint gondolnánk, és amelyikkel aztán ez az
örökölt teljesség valóban véget is ér. 

Az alábbiakban ezekbõl a beszélgetésekbõl mutatok be néhány részletet.    

1. Tátá örökké munkára vót, s mámánk nédj gyermekvel. Mik vártuk, oggyig
nem ettünk soho, meggyig tátá haza nám jött. Oggyig elé mámá imádkozgatott
örökké. De olául. Olául tanyitott, met a ziskolába úgy obligáltak [köteleztek], há.
Õ tutta magyarokat es, de mü nem tuttuk. S örökké Tatãl nostrut [Miatyánkot]
Bucurã-te Mariát [Üdvözlégy Máriát], Szent Józsepnek gyetot, gyetot hitt mámá.
Szûz Máriának, ezeknek gyetot hitt. Oszt úgy kurta imáccságecskákat, úgyhogy
mük es bírjuk mondani. De tud-e, hogy ültünk? Térgyen. Nem, hogy obligált,
úgy tuttuk a zobisnuincát [szokást], úgy tanyított, hogy úgy kérik. Úgy kérik
menden szübõl, térgyen. Kell legyen egy poziciéd [tartásod], úgy, hogy mihét106
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reménykedel valakinek, mihét én mondanám, bácsi, reménykedem, csináljon
jót valamivel. Met így hiába, mikor mensz, így ne, bácsi, reménykedem, aggyon,
aggyon, nyevojém [szükégem] van valami, akkor ez nem kérelem. Nem igaz? Sz
éppend a Jóistent úgy kell kérni, kell legyen egy poziciéd. Úgy imádkozgattunk.
Sz még végeztük s még kásztük. Mikor halltuk, hogy e kapu vaj kucsa ugat, ak-
kor még uljan átentok [figyelmesek] vótunk, ha jõ tátikánk. Isten bocsássza bûn-
nyeiket! Immánd nagyecska vótam, láhátátt lágyek még tíz esztendõsz es, mikor
vót egy Szûz Mária-képünk ott e zágyunk felett, hogy háltam mámával, mámiká-
val, met tátá katona vót. S úgy tuttam, hogy én imádkoztam, s akkor mámá tette
oda így e képhez e fejit, így ne tartotta, míg én kivégeztem vaj egy éneket, Jézusz
szencséges szüve, sz tudom moszt esz. Háromcor el kell mondjam. El kellett
mondjam, okkor mámám, mikor elvette így, okkor a tojászka kezibe vót. Nekem
úgy jött, hogy minuneá [csoda]. Én úgy hittem, megesküttem lenne okkormire,
hogy az az igaz! Dor mámá, az nem bírt igaz lenni, dá hittünk bré! Aveam 
credinþã. [Volt hitünk.] Mát oszt kaptuk vót ídj ne. Oszt a zének vót, Jézusz
szencséges szüve, irgalmazz minékünk, ne vezd el elõled a bûnös népedet. Ászt
háromcor el kellett. Váleo, váleo, jõ, bõgjek. Jõ, bõgjek! Hol van az e hit, nekünk
moszt ne, melik vót akkor. S szép, szép dolog vót, szép. De okkormire isz, páhár
italot nem tetted e szádhoz, még nem montad, Dícsértessék Jézuskának szent
neve. Nem lehetett, sz elájálták, az Isten tegyen részt, cseppenként e hótaknak.
Zegész hótnak, melikek várnak ebból e zéletbõl. Mind úgy el tutták a zöregek
ájálni páhárt. Oszta az a apóka vigyázott rivám, hogy mámika, me gyetot egyek
vótak, uljanok vótak, mind e fámilje [család]. S mondja vala, Máriska, te hadd
el e leánykecskát rivám, Nyicikát, úgy monta, hadd el rivám, hadd el, met én vi-
gyázok riva, aszongya, te menny, kivel kapsz. Oszt a leányok oferilódtak [ajánl-
koztak]. Néne Máris, vegyen el ingemet es kápálni. Egy kous lisztét, így ne.
Oszta talált egy-egy öt leányval menen vala. Dolgoztak bré [hej], hogy hazajöt-
tek ásztá, mikor ásztá szürkülödött, Máriának harangoztak, akkor. Oszta mongya
vala mámá, hogy mind jöttek Lérántról fel, tudod te Lérántot, oszta ott vót két
kút. Immá moszt nincsánák, bétukták, bécsánták. Van e zinterszekce  [útkeresz-
tezõdés] az, van Szent Antal vaj Szûz Márja, mi van moszt, aszta jõ bõ lüjtõre,
mind e nagy út, lüjtõre, így ne. De ott vót két kút, úgy hitták, Jánkulj kuttyai. Met
ott vótak valami cigán familiék, dá goszpodár [dolgos, gazdálkodó] cigénok,
Jánkuljok, úgy monták. Oszta arról le, úgy vótak nevezve. De uljan kün vótak 
e forlászok, hogy mentek s e kofával vagy geleátaval [vödörrel] merítték így ne e
vizet. Uljan fent forlás vót, há. Oszta mongya vala mámika, mikor jöttek e mezõ-
rõl, sz felértek aggyig, met ott bé vótak e mezõk, be szusén, bé voszutig ott bé,
jöttek fárattan, lasszecskán, nehrãniþi, nealimentaþi [étlen, szomjan], mát nám
vót mivál, nám vót erõ, fárattak. Oszta apóka szigur [biztos] várta, csánt lávász
ételkét, hogy érjen a zegésznek, a zõ gyármekáinák esz, mámikának esz aggyon.
Táti csobenyilt [csobánkodott, pásztorkodott], sz én kicsike, mámika nehezség-
vel, esz utánam vót e zöccse egy öt esztendõre, s mikor jövögettek, akkor apóka
rotyogtatta e málét [puliszkát], neki vót egy óra, régi katonász órá, uljan, hogy
neszte a zórát, hogy mileánkor érnek haza. S rotyogtatta e málét, sz én úgy ehet-
néltem! Úgy doriltam [kívántam], vesztem el, úgy ehetnéltem! Mind egy
gyármek. Gyermek gyakran ehetnélik. Mondom vala, apóka, aggyon egy kálán
dzsándrát [vízben, kevés zsírban felhabart liszt; mártás]! Ha elénekeled három-
cor, aszongya, Jézosz szencséges szüvit. De én, mekkora erõm vót nekem, Jézosz
szencséges szüve, irgalmazz minékünk. De oszta kárignak vala, met mámika, Ne
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vezd el elõled, te bûnös népedet. De háromcor kellett, aggyig apóka kivette ká-
lánkával egy kicsi kásztronkába, uljanba egy néhány kálánka dzsándrát így ne,
sz futta, hogy hûljön meg, hogy meggyigkor én végzek éneket. Oszt mongya
mámika, hogy ott a kutakhoz hallott ki. Kutakhoz hallott, akkor mámika fogott
bõgni. Ha, aszongya, monták a leányok, keresztanya, néne Máris, aszongya, ha
a leánkölkecske még énekeli, aszongya, moszt rotyog e málé. Akkor mámika fo-
gott bõgni, hála Istenkének, hogy a zén gyermekecském egésszégesz. Me ha éne-
kel, okkor jól van. (Nõ, szül. 1949, Nagypatak) 

2. Áldott õrözõ angyalkám, légy velem s ál ná haggy, 
Õrözz meg minden rossztól, tûztõl, víztól, hirtelen háláltól,
Rossz ember szándékjától, vadaktól, vizerlér jóba, 
Aggyad nyughasson Jézuskába, szent nevibe, áment. (Nõ, szül. 1960, Forrófalva)

3. Piros, piros szép hajnal, kiben Mária nyugovék, 
Álmártonnak örvendék, eleven osztya, szép virág, 
Neked attam a lálkámet, hóttam után tõled várom a lelkemet
Ürvennék három ága, magos mennek hangosságba,
Nyiss kaput, angyal, nyúccs kezet, Mária, hogy én nyughassam békében, ámen.

(Nõ, szül. 1960, Forrófalva).

4. [Ezeket kitõl tudja?] Ezeket tutta a zédesannya (Kancsal Antalné Csurályka
Mária) a zén emberemnek, zédesannyától tonulták. Most el van betegedve az
a kumnátám [sógornõm], hogy jõne, olyan hetven s volomi, s õ es mikor kicsid
vót, okkor hallta a zannyától. S aszta õ atta vót le nekem most, meggyig el nem
betegedett. Leírtam, mondom, hogy én is valamit holohonnét fogjak ki. [S,
hogy volt? Az elsõt, azt...] A zersõt aszt tutták a zegész gyerek a házból, mikor
kicsikék vótak, akkor a zannyik arra tanyitta, met a zannyik meg van halva öt-
venegy esztendõssön. Ifjan meghótt. [Az embere ezt mikor imádkozta?] Este,
mikor fekütt le, ha részeg vót es, lefeküve, elnyújtózva e zágyba halltam, hogy
mongya. De csak így lassan, õ gongyába úgy monta, dá vaegy szavat így meg-
értettek, mikor kitalálta szalasztani nagyecskábban így, hogy számát bírtam
venni. S nem kérdeztem meg, met ha én rományul tanyittam a gyermekeket,
úgy kellett tanyissuk rományul beszélgetni, akkor nem is beszélték a magya-
rokat. [Kendeknél hogy tanulták az imádságokat?] Itt rományul. Imádkoztunk
egyetemben, mik vótunk három tesvér. Met nekem a zédesapám meg van hal-
va ifjún, s mámám elmaratt vót három gyereknek. S kicsikén elmarattunk vót,
met én vótam kétesztendõs négy hónapis, a másik a kettõdik vót kilenc
hónapis, harmadik megszületett három hónapra, mind meghótt édesapánk.
[...] De imádkozást meggyig megnõttünk nagyecskábbat, aggyig esszegyûtött
rakásba, s imádkoztunk nagyon. Rományul, dá nagyon s a zegész, eccerre. Ak-
kor hámárább még ültünk térgyen es. Oszta nem, hanem leülve a székre, a
zasztal mellé, zágyba. [S este mit imádkoztak?] Imádkoztuk ezt a Miátyánkot,
ászket montuk. Crezut [Hiszek egy Istenben] es elmontuk, tíz parancsolatot es
montuk. Megtanyított vót mámánk. Sok imáccságot montunk kicsikénd, most
még nem is jut eszembe a zegész. Mikor elkesztük, okkor hiszem egy tíz
minutig [percig] kellett imádkozzunk. Abba béjött sok imáccság. De mind ro-
mánul imádkoztunk. [Volt feszület a falon?] Melik iránt imádkozzunk, nem.
Vótak képek miljeneket attam es, azok gyetot régi képek, azok vótak e falon,108
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de imádkozást imádkoztunk csak úgy e házba. Nem kép elõtt, nem e kereszt
elõtt, nem, mük nem. Más hált láhát más szokás lett lesz. [S arra emlékszik-e,
hogy imádkoznak valamilyen szenthez? Szent Antalhoz, Szent Mihályhoz,
Szent Ferenchez...] Ászt imádkoztuk a támplomba, hon nem erõst imádkoz-
tunk, met ha álmentünk misére, akkor ott monták aszt e zimáccságot, akkor
hon nám montuk ál. Ástá egy-egycer mikor álvótunk fáradva annyi játyéktól,
akkor aluttunk el, mikor kellett lenne imádkozni. [Olyan volt-e, hogy a mámi-
ja imádkozzon magába, mind csak úgy, mind a zembere, hogyha valamit csánt,
ételezett?...] Nem, magyarul nem. Há így imádkozott attól. Mikor ételezett, ak-
kor ná, okkor még kellett rikojtozzon rivánk, hogy menny, hozz eszt, menny,
hozzad aszt. Akkor nem imádkozott, mikor ételezett. De mikor végzett étele-
zést, akkor ültünk e zasztalhoz, akkor imáccság nélkül nem fogtunk enni. Most
tyár nem imádkozunk, oszt láhát mongyuk. [Akkor mit imádkoztak?] Oszt
álmontuk a Miatyánkot végig. Tatãl nostrut [Mi Atyánkot], Bucurã-te Maria-t
[Üdvözlégy Máriát], Slavãt [Dícsõség az Atyának...] is. Álmontuk éppend.
[Ajánlották e hóttakért?] Nem, eszt mikor ültünk mik hon e zasztalhoz, akkor
eszket örökké montuk. S utóján megköszöntük, mincsak rományul vót egy
imáccság: Îþi mulþumesc Doamne pentru toate binefacerile care le-am primit
din marea Ta bunãtate, prin Cristos, Domnul nostru, amin. [Köszönjük Uram
jótetteidet, melyeket Krisztus által a Te nagy jóságodból kaptunk, Ámen.] Ez
vót a köszönés zebédben, rományul. Láhát legyen magyarul es, dá régi irások-
ba nem hiszem ne lenne. Ezket tudom mondani. [Olyan volt-e, hogy nem
imádkoztak, s megbüntették?] Ültünk térgyen púj [kukorica] szemeken, igen.
A templomba ha elmentünk, s valaki megmonta, hogy hamisak vótunk vagy
valami, s hazajöttünk, még egy kevest kaptunk verést es s oszta megvótunk
büntetve, hogy tanuljuk meg, hogy ott mikor elmenünk ott a szent templom-
ba, akkor ott legyünk csendessek. Feltettek pújszemecskékre, feltettek. (Nõ,
szül. 1960, Forrófalva)

5. Ez dzsiák vót, ez a zöreg dzsiák vót, s osztá ez a fia ment, mind mondod
te, ment a helyibe. Énekeltek madzsarul. Mezõn aszta mentem a zasszonyokval,
s kacagtak rivám, met aszt monták, vót edzs hamis nadzstátád, énekelt a temp-
lomba, mondzsák õk, gazadagok vótak, s énekelt. Mondtam én neked, Péter, mi-
kor a kakas szól…, tod-e eszt, mikor Husétba monták, s ezek kacagtak rivám,
hogy monta úgy magyarossan s erõssen. S ez a nadzstátám annak a helyibe, ídzs
mikor még elkütte õt. Érted? Szép dolog vót, jaj, hogy kívánom, olyan lenne,
mind vót akkor. Szép keptárok, szép ingek. Olyan szépen beszélt velem
(Kocsánga Házi Mária), olyan szépen tanyított, imáccságokra, mindenre. Elmen-
tek, eltelt tíz esztendõ. [S õ hogy imádkozott?] Jaaaaj! Olául imádkozott, kájet-
tyeit [füzeteit] megneszted? Láttad, mi van ott benn, milyen szépeket tudott.
Úgy tanyított. La tine alergãm Sfinte Iosife. [Szent József, hozzád szaladunk.]
Szent Józsepnek. Soho ne feküggyél le, hodzs ne mondd el Szent Józsepnek. Ai
o moarte bunã. [Szép halálod van.] Szent Józsep megügyel. ªi patronul munci-
torilor e Sfântul Iosif ºi ajutã pe muncitori dacã te rogi la el. [A munkások védõ-
szentje Szent József megsegíti a munkásokat, ha imádkozol hozzá.] Mijloceºte,
pentru cã e tatãl lui Isus, aºa cum a fost. El l-a crescut, cu mâinile lui a muncit,
a crescut bucãºica de pâine, el a dat prima datã mãnuºã lui Isus. [Közbejár ér-
tünk, mert Jézus apja volt. Õ nevelte, két kezével dolgozott a darab kenyérért, õ
fogta meg Jézus kezét elõször.] Ilyeneket mondott nekem örökké, s tartom észre.

109

2020/9



Most es mondom, ezeknek es mondom örökké, a zém kölykeimnek es, rugaþi-
vã la Sfântul Iosif [könyörögjetek Szent Józsefhez]. [Olyan vót-e, hogy ketten
imádkozzanak?] Hú, hánycor nem montuk a zolvasót, mikor hótt meg es,
hamarkább edzs hónapval, kettõvel, attam enni es, s míg attam enni, én es kel-
lett siessek, hon vótak a kölykök, jajajaj! Laci, mennyiket húztam én. Ki s ki
tuggy a zövét. Meggyig attam enni, hodzs edzsen, én kesztem, s kérdettem, 
s nem kend tanított meg, La tine alergãm Sfinte Isife [Szent József, hozzád sza-
ladunk]. S én montam s õ es ott vót a gongya, hogy én montam s montuk 
el, addig nem hadzstam el, hogy ne imádkozzunk, s mikor hótt meg es. Csak
velem hótt meg, én ültem ott. Megdzsútottam a dzsortyát, feltettem a fejéhez,
nám a kezibe, megemeltem a párnákra, s aggyig szusszogott, eggyet herkent s...
nem féltem, Mihállyal es sak én vótam magamra. [S amikor kisike vót, a má-
mija tanította-e, hogy imádkoztak?] Hó, mámó a zegész, tanultunk igeny, ta-
nultunk. Vót nekem edzs nadzsmámám, Gábor Anti a zém tátámnak a zasz-
szonya, Gábor Antiné. Jaj, az olyan szépen beszélt vala, illogatott, egy olyan pi-
ros bába s olyan szép bába vót. S e zén mámám haragutt meg, hogy itt a bába,
mekkora öregeske vót es. De az údzs jött s údzs hozott Istenébe tálakat, ilyet,
milyeneket te kerecc. Mikor pünkös vót, mikor halottak [halottak napja] vót,
az eljött örökké, hozott. Jó derékecske, né, hosztam nektek, Ilonka, ídzs monta
mámának, tál geluskát, kansócskába hozott bort, hogy attak akkor údzs régen.
Szépen csánták ki a pománát, vittek mindent. Örökké hoza vala, örökké, mit
csánt õ, mennyi öreg vót. De kifakattak a lábai, s immá megdagattak a zenyi-
mek es. Mentem oda, hodzs köttem bé. Kisike vótam, ültem ott, aluttam vele
s mostam meg a lábait, köttem bé. Úgy szeret vala, aszongya, Maricka, te szép
léánka, osztán hamar férhez mensz, téged szeretnek a kölykök, nézd meg te,
milyen jó leánka vacc. Örökké eszembe jut. Örökké monta, tégedet hamar 
elvesznek a külykök, met szép leánka vagy. Elvettek. [Vele tanult imádkozni?]
Igeny, magyarul es tanyított, hogyne, úgy tanyított. Há néne Maric is (Kocsánga
Házi Mária) úgy tanyított münköt imádkozni, kölykeimet es. Há olyan szépen
imádkoztak! Az a pap, mikor kellett adzson exáment [vizsgázott], Aurélunkval
edzsidõs, áljött néne Marichoz, s aszonta, tanti Maria, sã te rogi la Sfântul
Duh, am licenþa, trebuie sã vorbesc despre Sfântul Duh. ºi sã te rogi la Sfântul
Duh, ca sã ce trebuie sã spun? [Imádkozzál a Szentlélekhez, vizsgám van, kell
beszéljek a Szentlélekrõl. És imádkozzál a Szentlélekhez, hogy tudjam, mit
kell mondjak.] S úgy kérdezte, néne Maric megtanyitta, hogy ce trebuie sã
spunã [mit kell mondjon]. Mamáig tuggya, aszonta, tanti Maria m-a învãþat pe
mine, m-a ajutat, cã am luat licenþa cu zece [megtanított engem, segített ne-
kem, és tízes kaptam a vizsgán]. [Gábor mámója milyen magyar imát tanított?]
Há én tartom észre, mondd meg te?! Hiszek edzs Istenbe, így tudom én.
Tanyította Idvez légy Mária, Miatyánk, igen, tanyított há! Sokat tanyított, szé-
pen. Ulyan jó asszon vót, nem zsignilt [bántott] meg senkit. [S a mámójával
ugye este imádkoztak?] Igen, minden este. [S hogy?] Há hogy? Leültünk, még
vaedzs máccor letérbültünk es, mikor jött e humálj. Údzs térbültünk le, s úgy
imádkoztunk, fogott dörgedezni es, akkor örökké térgyen imádkoztunk, mikor
jött e humálj. S dörgetett így, féltünk, még hagyott el ott magunkra, mentek
kopálni mezõre, akkor mük otthond, háj imádkodzunk, hájtok beszéltünk
madzsarul, nem erõst olául. S osztán mikor eccer mámó beteg vót, s elvitte a
szálváréval, s eljött nadzsmámánk oda, s leültünk oda s bõgtünk. Hájtok,
mámóka, ímádkodzunk, hadzsátok el, me a Jóistenke megsegít, Jézuskának.110
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Felfogtuk a kezeinket s most es látom, milyen rég vót, s úgy imádkodzott ve-
lünk. Anyósom még tanyitta a kölykököt imádkodzni. Vótak valami gombolji
ujjai, dolgos kezü, tetszedett. S úgy fogta fel, mikor mentek oda a zenyimek,
tette a zételhez, hodzs edzsenek, s akkor látom, vettek keresztet, s ídzs fogta
fel a kezeit anyósom, hodzs edzsenek a kisikék. Hájtok, mámóka, imádkodzunk.
Mihály örökké szítta, hai sã vorbim româneºte [gyertek beszéljünk románul].
S imádkoztak örökké, ídzs fogta fel, így ne s ezt örökké mondzsa, Mihály, jubild
[szeresd], Mihály, nahogy megszidd, Mihály, ná várd mág, Mihály, dzsermekecs-
két, Mihály. Ma es hallom a fileimbe. (Nõ, szül. 1948, Lujzikalagor)
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