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Ahol a mesék hét országra szóló 
lakodalmas záróakkordja, ott végző-
dik Nagy Gézáné Bogdán Rozália ön-
életrajzi feljegyzése is, csakhogy az 
ígéretes jövendő helyett a beteljese-
dett bánatot foglalja össze: „Másnap 
ide jöttünk Kovásznára, megkezdő-
dött az asszonyságom, ami sok ke-
serűség s betegség, s kevés öröm s 
megelégedés közt folyt le.” 

Bogdán Rozália emlékezései le-
jegyzésekor, 1896-ban huszonkilenc 
éves volt, de már többszörösen kiü-
rítette az élet keserű poharát: hét gyer-
meket szült, négyet eltemetett. Nem 
csoda, ha az írásban próbált mene-
déket keresni és bevallottan hagyat-
kozni: „jegyzeteket csinálok, hogy 
később felette elmélkedjem, s talán 
leányom tanuljon belőle, s értse meg 
anyját, ki majd tán nem lesz...” Egy 
bársonyba kötött könyvecskébe rótta 
sorait, tárta fel őszintén, lelke mélyé-
ből leánykorát. 

Nagy Gézáné 1937-ben, hetven-
éves korában hunyt el, de más fel-
jegyzést sajnos nem hagyott maga 
után. A 19. század második feléből 
fennmaradt néhány oldal különleges 
értékkel bír: a feltárulkozás őszinte-
sége, választékossága nem csupán a 
leszármazottak, de a kívülállók szá-
mára is lenyűgözővé, olvasmányossá 
teszi a szöveget.

Bogdán Rozália kisvárosi örmény 
kereskedőcsaládban született, sorai 
iskolázottságról, olvasottságról árul-
kodnak, de nem tudjuk, hogy pon-

tosan hány osztályt végzett, ugyanis 
önéletrajzában csak utalást találunk 
tanulmányaira vonatkozóan: „elvé-
gezvén az iskoláim, anyám a ruhavar-
rás és szabás megtanulására adott. 
Szerencsésen meg is tanultam, és elég 
rövid idő múlva már otthon folytathat-
tam. Ez idő alatt én is a 16. évembe 
fordultam.”

A tanulmányok és a férjhezmene-
tel között rövid idő telt el, hiszen 17 
éves, amikor a marosvásárhelyi ke-
reskedő, Nagy Géza feleségül veszi. 
Házasságukból végül nyolc gyermek 
születik, de mindössze négy: Géza, 
Aranka, István és Gabriella éri meg a 
felnőttkort.

A család a feljegyzések írásakor 
még Kovásznán élt, ahol Nagy Géza 
vegyeskereskedést működtetett, majd 
1900-ban Bereckbe költöztek. 1905-
ben Nagy Géza elhunyt és a 38 éves 
asszony özvegyen maradt. Nem adta 
fel: akárcsak korábban az édesanyja, ő 
is továbbvitte, sőt bővítette is a családi 
vállalkozást. Gyapjúfésülőt üzemelte-
tett és a községháza alagsorában fo-
gadót nyitott. A fiait taníttatta (Géza 
tanító, István matematikatanár lett), a 
kereskedést Aranka lánya vitte to-
vább, egészen az államosításig. Gab-
riella trafikot nyitott. 

Nagy Gézáné jó üzleti érzékkel 
rendelkezett: előre megtervezte, hová 
nyit  üzletet, hol épít lakást. 1916-ban, 
meneküléskor, amikor családja elme-
nekült, ő otthon maradt és kenyeret 
süttetett jó pénzért a katonáknak. 

Utódai alacsony, törékeny, szigorú 
asszonyként tartják számon, aki nem 
csupán a cselédeket, hanem a család-
tagokat is kordában tartotta. Cukor-
bajban halt meg 1937-ben.

Önéletírása – s minden bizonnyal 
nem egyedülálló asszonyi sorsa – a 
ma embere számára megrendítő ol-
vasmány lehet egy emberről, aki soha 
nem lehetett maradéktalanul boldog. 
„Hiába szedem össze múltamat, el-
mondhatom, sohasem voltam boldog, 
ez pedig nagy szó, és ez így is volt...” – 
összegzett a szerző.

A bársonyba kötött könyvecskét 
Nagy Gézáné legkisebb lánya, Gabri-
ella és leszármazottai őrizték meg. 
Közreadója Bogdán Rozália déduno-
kája, Nagy Istvánné Szabó Gyöngy-
vér, a Csíki Székely Múzeum fotog-
ráfusa. 
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1Napló életemről
1896

(I. rész)

Szórakozásul magamnak jegyze-
teket csinálok, hogy később felette el-
mélkedjem, s talán leányom tanuljon 
belőle, s értse meg anyját, ki majd tán 
nem lesz, vagy más, ki ismert és ke-
zébe juthatna, elolvasva megismeri 
belvilágom, és nem csak a kül lát-
szatot, amit mindenki látott és azután 
ítélt.

Kovászna, 1896. október

Rövid vázlat elmúlt éltemről, 
gyermekéveimről, anyám és atyám-
ról.

2Én Kézdivásárhelyt születtem.  
3Atyám  az ott lévő kereskedők közt a 

jobb módúak közé tartozott. Csendes, 
jámbor, jóravaló ember volt, szerette 
mindenki. Jót tett, akivel tehetett, s 
nem bántott senkit soha, és ellensége-
inek is megbocsájtott. 

4Anyám , ő igen szép asszony volt. 
Amikor én ezeket írom, még fel lehet 
ismerni a romok között szépségét, 
hogy milyen lehetett ifjan, mert ma 
már hatvan évhez közel jár, de azért 
még mindig szép darabjai kellemes 
arcot tüntetnek elő.

Ő atyámhoz nem szerelemből 
ment, nem érzett iránta semmit, sem 
melegséget, sem undort, egész közö-
nyös volt iránta. A szülei akarták, 
hogy hozzámenjen. Ő, igaz, előbb el-
lenkezett, mert mást már szeretett. Be 
is vallották egyik a másiknak, még es-
küvel is megpecsételték szerelmi val-
lomásukat, egyik a mást megvárják, 
mert mind anyám, mind azon ifjú na-
gyon fiatalok voltak még. Mikor 
anyámnak bemutatták szegény el-
hunyt atyám[at] mint kérőt, ő vissza-
utasította, persze csak szülei előtt, 
hogy ő nem megy hozzá, és ekkor be-
vallá viszonyát ama másikkal. Nem 
volt idegen egészen, mert távolról 
rokon volt, és egyetlen fia az apjának, 
de csak 18 éves, anyám 16-ik, s így 
várniuk kellett volna még. A fiú Bécs-
be ment szervírozni mint utazó, s ez-
alatt megtörtént, hogy addig kérték, 
kényszerítették szigorú parancsaik-
kal, hogy végül beleegyezett az 
atyámmal való egybekelésbe. Mert 
tudtul adták, hogy úgysem adnák az ő 
választottjához, mert nagyon fiatal, és 
soká kell neki még megnősülni, hogy 
családfej legyen.

Ez az én szüleim egybekelési epi-
zódja.

Jól is voltak, anyámat bámulták, 
mert mint asszony még szebb lett és 
fejlettebb. Atyám büszke volt rá, és 
nem féltékeny, mint más akárhány 
ember, aki 39 éve dacára 18 éves fele-
séget visz a házhoz, s hozzá még szé-
p[et] és ügyest. 

Ők boldogul éltek, s nem is fenye-
gette semmi veszély boldogságukat, 
mígnem egyszerre elrabolta tőlük 
egyetlen fiúgyermeküket a halál. Fáj-

dalmuk nem ismert határt, a kétség-
beesésnél voltak, de később ebbe is 
megvigasztalódtak, mert anyám két 
fiú bátyámnak és két, velem együtt, 
leánynak adott életet. Én voltam köz-
tük a legkisebb, kilencéves csak még 

5fél év múlva lettem volna , mikor 
atyám elhunyt 1872-ben. Ő tüdővész-
ben halt el.

Bár nagyon józan életű volt ifjú-
korában, sőt egy nagybátyját azért 
nem engedte vendégnek hívatni hoz-
zánk anyám által ebédekre, mert sze-
rette az italt, de később, sajnos, bíz ő is 
pityizált. Sőt a kártya majdnem szen-
vedélye is lett. Sokszor egész nagyba 
folytatta, s utóbbi időben mindig ve-
szített, mert hamar megártott a bor, és 
így nem ügyelt a kártyájára. Anyám, 
szegény, kérte, könyörgött, sőt go-
romba is lett irányába, hogy ne tegye, 
mert tönkremegyünk. Mindig ígérte, 
fogadta, de csak addig tartott, míg a 

társaság közé ült, s végre a sok éjjele-
zés és borivás tönkretették az egész-
ségét és belehalt. Hallottam később 
mint nagy, a rossz világ beszélte, hogy 
tán a korhelységét bújában kezdte, 
mert érezte hajlott korát, anyámnak 
még mindig voltak udvarlói, de ki 
tudja, igaz-e?

Mi hát árván maradtunk négyen, 
6két fiú, két lány.  Emlékszem mint 

gyermek, mikor mentünk a templom-
ba, mind megálltak és úgy bámultak, s 
hangos megjegyzéseket tettek, ni hol 
jön az özvegy árváival, s mily szép, 
akár egy királyné. Nem is hiszik el, 
kik nem tudják, hogy az övé az a négy 
gyermek, a gyászban még szebb, mint 
eddig, s több efféléket. S már akkor én 
is büszke voltam az anyámra. Ó, be 
szép idők, s be régen volt mindez!

Bogdán Rozália összegzése

Nagy Gézáné 1935-ben

Nagy Gézáné gyermekei,
menyei és vejei 1930-ban

A családi ház (1925 ?)

Nagy Gézáné 
a gyermekeivel (1914 ?)

Életutak Életutak

0

5

25

75

95

100


