
Csángó Tükör 
Moldvai Magyar Kulturális folyóirat 

Kiadja a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület 

XIII. évf. 41. szám 
3/2016 

Fotó: Mátyás Tibor 

Magyar Örökség díjat kapott 
Petrás Mária és Deáky András 

Ára:300-,Ft. 



 

Tartalom 

Hangoló…….……..…………………………….…2 

Irodalom……………………………….…………..3 

Történelem…………………………………….…..4 

Életrajz...………………………...………………...6 

Recept….……………………...…….…..………..26 

Laudáció….………………………….…………..27 

Mese……………………………………..………..31 

Hirdetés……………………………….………….32 

 

 
Helyzetértékelés 

 
A magyarság s ezzel együtt a Moldvai Ma-
gyarság is egy nagyon komoly válságos 
helyzetet él át. A rendszerváltás hajnalán na-
gyon nagy lelkesedés övezte a már szinte 
misztikusnak látszó, keletre szakadt magyar 
testvérek, az az a Moldvai csángó magyarok 
felemelését, megsegítését, megmentését a 
magyar nemzet számára. Ennek a kezdeti 
lelkesedésnek vagyok én is az eredménye és 
vannak még jó néhányan, természetesen há-
lát adva a Teremtőnek. Most azonban az a 
kezdeti buzgalom már teljesen kifulladt, nem 
látom a jelét sem annak, hogy az a közeljö-
vőben valamit is változni fogna, de vegyük 
tudomásul, hogy ha akkor nem lett volna az 
a kemény akarat, nevezzük buzgalomnak, 
ma nem tudnánk aratni időnként egy-egy ki-
csi termést. Be kell látnunk, hogy a mai dí-
jak, kitüntetések nem a mai nap befektetett 
munkájának gyümölcsei, hanem az akkori, 
20-25 évvel ezelőtt még lelkes szorgalmának 
az eredménye. Nem engedhetjük, hogy a fel-
épített szervezeteink, intézményeink szétes-
senek, mert nem tudunk időt szánni rájuk 
önkéntes alapon. Minden jó érzésű moldvai 
magyarnak, aki valamit is kapott valaha az 
anyaországtól, annak kutya kötelessége, 
hogy ne fordítson hátat annak a közösség-
nek, ahonnan jött. Mindenki tud magyaráza-
tot adni, hogy mennyire foglalt, hogy ő 
mennyi mindent tesz, de akik kitűnnek vala-
milyen területen, azoknak kötelességük részt 
venni a közös feladatvégzésekben, kötelessé-
gük a Moldvai csángó magyarokért tenni, 
áldozni egy kis időt, legyen az bármilyen 
területen. A jelenlegi  csángóság aktivitására 
ráférne egy kis ébredés, de azoknak is ébred-
niük kell, akik már nem élnek Moldvában. 
Együtt , közös erővel könnyebb lesz megol-
dásokat találni, mert mindenki megtalálhatja 
azt a területet , ahol tenni tud valamit. És ne 
mindig jutalomért tegyünk valamit, kóstoljuk 
meg az ajándékba adott időnk ízét, akkor 
majd rájövünk, hogy sokkal finomabb a 
pénznél, mert pénzért nemzetet venni, 
amelybe mi is beletartozhatunk, nem lehet.  

Tampu Stelian 
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         Kiüldöztetésem éneke 

  

Éjfél után, a havas tájon, 

tíz éves gyermek vesztegel 

egy falovon, 

föl-föl vonyít egy farkas mögötte, 

visszhangzik a téli holdon éhes éneke. 

  

Sovány vagyok ma is – a negyvenhez 

közel, 

s megannyi farkas kívánja halálom. 

Csak hiszem, hogy a gyermek 

megszökött álmában, 

s megszöktet engem is a falovon. 

  

Reggelre nem lesz neved: virágos kert, 

Pannónia. 

Ez lesz itt Káin fejedelemsége. 

Kiáltozni fog a szórvány fiak Istene, 

falovon, fakeresztek közt botorkálva, 

tudom, hogy nem hagyja annyiba’. 
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         Éjszaka a gyermek 

  

 

Éjjel öregednek a fák, 

amikor hallani a gyermekkor  

jaját. Hallani, amint 

vetkőztetik a lágerben a rabokat, 

Rómába viszik egyiket-másikat, 

és fejük helyére akasztják a glóriát. 

  

Fényben érkezik a tél is ide, 

hideget költ,  

mintha csak madár volna. 

Az éjszakai halálban nem látszik, 

hol lakott a lélek és hová a sietség. 

Mintha csak takarót húzna magára, 

hogy többé már ne fázzék. 

 

                                     

                                   Iancu Laura 

 



 

 

Vallási, politikai üldözöttek és székely 

kivándorlás 
 

A források és a szakirodalom tükrében a 
XIII. – XIV. században a Moldvába kitele-
pült/kitelepített magyarok a későbbiekben 
csak úgy tudtak fennmaradni, hogy a terület 
szomszédságából adódó elkerülhetetlen nép-
mozgás mellett időnként vallási vagy politi-
kai okokra visszavezethető kitelepülők ér-
keztek. Mikecs László időben két részre 
osztotta a moldvai magyarokat. A XV. szá-
zad elejéig érkezett lakosságot hódítónak 
nevezte, mert lényegében a magyar király-
ság hatalmát bővítette keleti irányban. Akik 
ezután érkeztek, többnyire valamilyen kény-
szer hatása alatt hagyták el szülőföldjüket, 
ezért a későbbiek-
ben bujdosókként 
érkeztek újabb 
magyar csoportok 
Moldvába. Az el-
ső ilyen csoport 
volt a szerémségi 
husziták, akik Ka-
rácsonyi János 
szerint Zsigmond 
király idejében, 
1439-ben mene-
kültek ki Moldvá-
ba egy Bálint ne-
vezetű papjuk vezetésével, mert nem akartak 
visszatérni a katolikus hitre. Bandinus jelen-
tésében találkozunk egy másik kiűzéssel is, 
amelyre 1460-ban került sor Mátyás király 
idejében: „Hus oppidum denominatur a 

famoso haeresiarcha Ioanne Huss, cujus 

historia talis. Mathias rex Hungariae circa 

annum Domini 1460 bellis turcicis 

occupatus in finibus Thraciae, dum Budam 

victor rediret, multos Ungaros et Germanos 

in suo regno circa Sopronium et Posonium 

Hussiana labe infectos deprehendit. 

 

  

 
 

Praedicantes vivo sin terram infodi curavit, 

et ne amplius erroris pestilentia serperet, 

quotquot hac’ contagione correpti erant in 

Moldaviam exules a limitibus Ungariae 

ejecit, quorum praecipui Ungari hoc loco 

resederunt, et inmemoriam sui ducis 

habitationis vicum Huss appellarunt.” 

Benda, 2003. 355. - Marcus Bandinus 

marcianopolisi érseknek, Moldva apostoli 

adminisztrátorának jelentése a Hitterjesztés 

Szent Kongregációjához egyházlátogatási 

körútjáról (1648. március 2. , Bákó); 

BENDA, 2003. 31.   
Más adatok szerint Mátyás nemcsak Nyugat
-Magyarországról, hanem Erdélyből is űzött 
ki huszitákat, mégpedig magyarokat és szá-
szokat. Husz város mellett valószínű, hogy a 
környező falvakban is megtelepültek, mint 

például az Auner 
á l t a l  eml í t e t t 
Lucani nevű falu-
ban, amelyet 1648. 
esztendőre datált. 
Auner szerint ez az 
a falu lehet, melyet 
Bandinus névtele-
nül említett és ahol 
még 12 család la-
kott, de a súlyos 
terhek miatt elköl-
töztek. Feltehető-
leg huszita szárma-

zásúak Csöbörcsök, a legkeletibb magyar 
település lakói is. Ezen kívül Lükő Gábor 
még számos helyet írt össze, ahol valaha 
husziták nyomait lehetett felfedezni. 
A vallási üldözöttek mellett politikai üldö-
zöttek is gyarapították a vajdaságok, köztük 
Moldva magyar lakosságát. Ezek közül 
megemlíthetjük a Rákóczi-féle szabadság-
harc, majd később a ’48-as forradalom nyo-
mán kimenekült magyarokat, akiknek egy 
része később ugyan visszatért, másik részük 
viszont véglegesen letelepedett, majd ké-
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A moldvai csángók utánpótlásának fajtái a 

megtelepedésük utáni évszázadok során 

Részlet a Huszita Bibliából: ez az első magyar nyelvű 
Bibliánk, amelyet Moldvában fordítottak 



sőbb be is olvadt a helyi lakosságba. A 
moldvai csángók számára a legjelentősebb 
utánpótlást kétségtelenül a székelyek közül 
kikerült menekültek, bujdosók jelentették. 
Az első adatok a székelység kivándorlására 
a XV. század végére tehetők és Báthori  
István erdélyi fejedelem intézkedéseire ve-
zethetők vissza. A székelyeknek a királyhoz 
intézett, kivándorlással fenyegető levelei 
ekkortól állandósultak. A Moldvába való 
kitelepedésnek kedvezett a Nagy István 
(Stefan cel Mare) halála után beállt békés 
helyzet is, ugyanis Moldva meghódolt a 
töröknek, mialatt Magyarországon nyugta-
lanabb volt a politikai légkör. A kivándorlás 
felduzzadását főként az jelezte, hogy a 
XVII. század elején az erdélyi országgyűlé-
sek egy sor tiltó rendelkezést hoztak. A léc-
falvi országgyűlés hozta az első ilyen ren-
delkezést 1600-ban, amelyben fej- és jó-
szágvesztés terhe alatt tiltották meg az el-
szökést: „minthogy a mostani omlásunk és 
veszedelmünk a két Oláhországból lett, vé-
geztük, hogy ezután tisztessége, feje és jó-
szága vesztése alatt soha senki a két 
Oláhországba fejedelem és ország híre nél-
kül szolgálni ki ne mehessen; ha ki 
elmennen fejét és jószágát elveszessze.” A 
XVII. századi erdélyi országgyűlések ren-
delkezései között előkelő helyet foglalnak 
el a különböző tiltó rendelkezések, de a ki-
vándorlók száma továbbra sem apadt. A 
kivándorlás okait több területen kereshet-
jük. Fő okként a gazdasági bajokat jelölhet-
jük meg (szegénység, éhínség, rossz termés, 
pestis, súlyos adók stb.), amelyek mindig is 
nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
az egyébként is termékenyebb moldvai föld 
odacsalogassa a rosszabb sorsban élőket. 
Ezt elősegítették a kitelepülők részére a vaj-
dák által nyújtott különböző előnyök is, 
ugyanis a kor utazóinak leírásai alapján a 
vajdaság területe eléggé gyéren lakott volt, 
a vajdáknak pedig érdekében állt az idegen 
lakosság befogadása, amelynek tagjai rá-
adásul a földművelés és különböző mester-
ségek ismeretét hozták magukkal. A gazda-
sági bajok mellett szociális és lelki okokat 
is keresni kell, amelyek a XVIII. századi 
madéfalvi veszedelemmel tetőztek. E jelen-

tős számbeli hozzájárulás nélkül az egyéb-
ként is elszigetelt helyzetben levő moldvai 
magyarság fennmaradása és asszimilációjá-
nak késleltetése aligha elképzelhető lett vol-
na.  
Felhasznált szakirodalom 
Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467 – 

1706. Szerk.: Benda Kálmán. Budapest, 
2003, Teleki László Alapítvány. 

AUNER Károly: A romániai magyar telepek 
történeti vázlata. Temesvár, 1908. 

KARÁCSONYI János: A moldvai csángók 
eredete. 1914, Századok. 545 – 561. 

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók. I. A csán-

gók kapcsolatai az erdélyi magyarság-

gal. Veszprém, 2002, OOK-Press. 
MIKECS László: Csángók. Pécs,1989, Opti-

mum Kiadó 

                                         Tampu Krisztián 
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Bukovina és Moldva római katoli-
kus népessége 1930-ban.  



A hazatelepedés útja 
Magyarfaluból Egyházaskozárig 

 
Részlet Jankó János (1901–1977) életrajzá-

ból¹ 
 
 
Az utolsó három év, első évében oly nagy 
volt szárazság, ami igazán már elviselhetet-
len. Tavasszal nem eset az eső. Már télen 
kevesebb volt a hó. Már tavasszal szárazba 
lett elvetve, alig kelt ki valami. Nagyon ke-
vés volt a takarmány. Lucerna alig lett. 
Egyszóval a nincs felé billent a mérleg 
nyelve. A jónép az állatokat kezdették le-
vágni, mert nincs takarmány. A legelőn le-
gelő álatokat már az erdőbe hajtotta a csor-
dás, mert kiszáradt a legelő. Ott tartott a 
szárazság, hogy még a kutakból is kifogyott 
a víz. Az erős források is kiapadtak, kiszá-
radtak. Szóval, a katasztrófa első jelei. Az 
inasok ideje lejárt, nem is vettem fel új ina-
sokat. Csak egy segédet, aki a faluból volt. 
Ezt is azért hagytam, hogy legyen segítsé-
gem, ha kell. Ő volt a harmadik gyerme-
kem, Antika fiam kedvence. Úgy hívta, 
hogy Langa, pedig Károlynak hívták. Már-
már ott tartottam, leadom az ipart. Hetekig 
nem volt semmi megrendelés. Azon gon-
dolkodtam, már elhagyom a községet, mert 
nem volt biztosítva a megélhetőség. Nem-
hogy még inast is felfogadjak. Csak arra 
kértem a Jóistent, még tartson ki a jó egész-
ségem. Mentsen meg a betegségektől.  
   Egy kicsi remény mégis felvillant. Utolsó 
reménység, utolsó fuvar, utolsó felvásárlás-
kor, ott a zsidónál, amit igazán csak a vélet-
lennek lehet tulajdonítani. Épp arra szaladt 
egy rikkancs, aki azt kiabálta: 

 
¹Lapunk következő számaiban részleteket adunk 
közre Jankó János életrajzából. Az életrajz szerzője 
Jankó János fia, Jankó Antal. A magyarfalusi szár-
mazású, Egyházaskozáron élő szerzőapja füzetbe írt 
életrajza alapján rekonstruálta az élettörténetet. Az 
apa élettörténetének a megírása mellett Jankó Antal 
(saját) önéletírását is elkészítette. A 2015 januárjá-
ban lezárt kéziratok kiadási szándékkal keletkeztek, 
a kötet megjelenése 2017 elejére várható.  A szöve-
get gondozta, szerkesztette és közreadja: Iancu Lau-
ra.    

Elhagyják a saját hazájukat! Mert nem 
jól érzik itthon magukat, mert akarják 
beszélni a saját nyelvünket! 
Megvettem azt az újságot! Miről van szó? 
Hát bizony, a reménységemnek, a vágyam-
nak a tetőfokára ugrott! Hát én is Magyar 
vagyok! Ott olvastam az újságot, hogy a 
bukovinai magyarok mennek haza, még a 
fénykép is volt, amit közölt az újság. Lehe-
tett látni, ahogy a szekér karaván haladt, 
még a kutya is ott volt a szekér mellett. (Ez 
mind a bevásárlás után történt.) Hát úgy 
beleéltem magam, hogy elmentem a szekér 
mellett, nem vettem észre a saját szekere-
met, a szekeret úgy kikerültem mintha nem 
is oda tartoztam volna. Alig vártam, hogy 
hazaérjek. Nem törődtem semmivel, csak az 
járt az eszembe: minél hamarabb utána kell 
nézni, nem valami átvágás-e, becsapás? Hát 
nem az volt. Mert a következő vasárnap egy 
igazi magyar pap tartott szentmisét, igaz, 
latinul, de a szentbeszédet, azt már magya-
rul mondotta. Nagyon sokan el voltak a 
szentmisére, csak nem sokan értették, hogy 
mi a mondanivalója. Röviden beszélt, érthe-
tően, ami az újságban is meg volt írva: 
GYERTEKHAZA TI IS, MERT TI IS 
MAGYROK VAGYTOK!  
IGY VOLT, IGAZ VOLT! 
Nem sokan értették, mire véljék a dolgot. 
Nem törődtem semmivel, csak egyszer le-
gyen hétfő. Nem volt otthon a fuvaros. 
Rögvest vigyen a vasútállomásra, mert me-
gyek a fővárosba a magyar konzulhoz, az 
igazság érdekében, mert engem ez igazán 
nagyon érdekel, mert magyarnak éreztem 
magam, ott szeretnék élni, mint magyar. 
Magyarul beszélni, magyar szót hallani és 
érteni. Hiába születtem idegen országba, 
idegen nyelvet beszélni. Mindig ez lebegett 
előttem: nem vagyok otthon! A magyar 
konzulnál engem a legszívesebben fogad-
tak: mint itt született magyart, mint itt élő 
magyart. Mint itt lévő magyart! Bebizonyí-
tották, hogy igaz, amit olvastam az újságba! 
Ő is ott szeretne élni? Tegye meg! Van le-
hetőség! A konzulátuson igen sok, és jó ta-
náccsal láttak el! Mi a teendőm, hogy a cé-
lomat elérhessem. Az időmet nem fecsérel-
tettem másra, csak arra, minél hamarabb. 
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Kaptam az utasítást: Jöjjetek össze egy he-
lyen, beszéljétek meg, hány család akar el-
jutni a megígért jobb helyre. A titokgyűlést 
megtartottuk, úgy nézett ki a dolog, a leg-
több úgy akarta, hogy igen jónak látták a 
dolgot, bele is egyeztek. Igen. Magyarok 
vagyunk, ott akarunk élni, mint magyarok. 
A névsor úgy mutatkozott: mindenki aláírá-
sával igazolta.  
   A létszám: huszonnégy család. A férj, a 
feleség meg a család tagjai. Úgy lehetett 
érezni, az összes iparos akarja, kivétel nél-
kül. Nem kellett még egyszer megszólítani. 
A döntés úgy állt. Az utolsó évig csak nem 
hozott valami nagy eredményt a gazdáknak. 
Úgy látták, jobb lesz innen távolabb menni, 
és magyarnak lenni, magyar szót hallani. 
Magyarul beszélni, magyar szentmisét hall-
gatni, magyar anyanyelven beszélni. Ma-
gyarnak lenni! A konzulátuson elmondták, a 
hazatérőhöz szükség lesz fényképre. A csa-
ládfőről, külön a feleségről, a tizennégy év 
alatti gyermekekkel együtt a családtagok, 
akik tizennégy év felettieknek, azokról kü-
lön, erre úgy döntött a többség, hogy jobb 
lesz a fotográfust elhozni, minthogy sok csa-
lád elmenjen a hetedik községbe. Megbe-
széltük, hogy mikor. Ezt a harmadik megbe-
szélésre terveztük, hogy legyen idejük az 
átgondolásra. A megbeszélt ügyekre. Min-
denki úgy ügyeljen, nehogy valami rossz-
akaró megakadályozza. Hát ki menjen a to-
vábbi dolgokat intézni? Egyhangúan: Ki, hát 
te, János, mert te jobban tudod a nyelvet be-
szélni, mint bármelyik. Mindezt a jó sógor-
asszony mondja, a Bori. Elfogadtam. Tudjá-
tok, én mindig úgy beszéltem, mint mind-
nyájunk nevébe és érdekébe. De ha mégis 
valami baj lesz, nem húzódtak vissza! Senki, 
senki, senki! Rendbe van. Megyünk tovább, 
újból a fuvaroshoz, az meg szívesen, mert 
ennek az volt a foglalkozása. Habár ezekért 
a fuvarokért nem kért semmit! Úgy érezte, 
őneki is érdeke, mert ő is akarta, hogy ma-
gyar legyen. A fuvaros mondotta meg, hogy 
mikor. Így nem tudta senki, mikor hozzák a 
fotográfust. 
   De mégis sikerült megakadályozni, és bele 
köpni a levesbe. Erre volt egy elképzelés, 
hogy meg lesz akadályozva, mert a rivális 

soha nem jött el a megbeszélt időre, semmi 
jelét nem mutatta, hogy ő is el akar onnan 
mozdulni. Csak másoktól tudta meg mi a 
terv. Amikor a fuvaros szólt, hogy mehe-
tünk, akkor mennek is. A fuvarossal jóba 
volt ez a riválisom, sokat odajárt, arról be-
szélt, mikor megy a fotográfusért ő is el 
akar jönni, lesz-e hely a szekéren. Kiszedte 
a tervet, megakadályozza azt. Időben, így 
korán indultak, amikor odaérkeztek a háza 
elé már ő nem akar jönni. Így az asszonya 
csak annyit mondott: A tegnap este nagyon 
későn érkezett haza. Nyomban eszembe 
jutott: Ne tovább! Elmentünk a falu végére. 
Mondom a fuvarosnak, forduljon meg, 
menjünk vissza. Megáll a fuvaros, elmon-
dom neki a megállapításomat. Mindezt 
megcáfolja a fuvaros. Ez nem létezik, hogy 
ez az ember meg tesz valamit, hiszen a leg-
megbízhatóbban kérdezett mindig minden-
ről, én megbízhatónak tartom! Akkor mehe-
tünk. Elérkeztünk a harmadik községhez az 
útelágazónál már ott várt a csendőrség két 
lovasa. Leállították a szekeret, kérdezték, ki 
az a Jankó János? Én vagyok, tessék! Az a 
parancs, vigyük a járási kapitányságra. 
Rendben van, nem álltam ellent, tudtam mi 
a kötelezettség. Aki ellen áll, annak bűne 
van, meg akar szökni. Leszáll mindkét 
csendőr, megkötözik, mint egy rablót. Csak 
arra kértem, hadd mehessek a szekéren, ha-
marabb odaérünk. De ebbe nem egyeztek 
bele, mert a parancs az parancs, úgy kellett 
a két ló között menni, mint egy rablónak. A 
fuvaros elkísérte a járási kapitányságig, de 
ott azt közölték, kár várni, mert ez egy 
hosszadalmas eljárás lesz. Így csak estére 
ért haza a fuvaros. Nem akarta meg monda-
ni a János feleségnek, Irmának. Az meg ag-
gódott a férje után. Mert azt tudta, hogy 
már délben itthon lesznek.   Közben nem 
esett szó az időről. Hajnali órákban történt, 
sár, meg erős köd. Mert az előző napokban 
esett az eső. Mindezt, mikor megtudta a fe-
leség, az édesanyám, rögvest elindult gya-
log a nővéréhez, ott jól összevesztek, min-
den nem odavaló szavakat használt a nővé-
re. Onnan tovább, gyalog. Természetesen 
köd és sár, meg éjszaka. Ügyvédhez. Kérte 
az ügyvédet tegyen valamit. Hogy legalább 
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ne verjék meg. Mi a bűne? A fuvaros 
elmondotta, hogy kötözve, két ló között, a 
sárban, mint egy rabló, bűnöző, úgy gyalog-
szerrel vitték a csendőrkapitányságra. Itt, 
újból megemlítem, a nagy sár, meg köd, az 
éjszaka! A harmadik községben volt az ügy-
véd.  Ez nem lesz olcsó pénz, azt te is jól tu-
dod, mert háborús évek vannak, azt nem ol-
csó megtenni. Ügyvéd úr, mondja, menyi 
pénzt hozzak, hogy mindezt megtegye? Az 
ügyvédnek nincs szégyene, annyit mond, 
amit nem szégyell. Tudod, ez az összeg meg-
éri neked. Tizenhétezer lej. (Erről meg lehet 
állapítani az ország helyét.) Rendben van, 
megteszem, reggelre itt a pénz. A nagy sár, a 
köd, és éjjel, meg egyedül, gyalogszerrel. 
Mindezt meg kellett tenni, mert a hitvesi kö-
telezettség ezt megkívánta. Az ügyvéd egy 
telefonbeszélgetésen mondta, hogy engedjé-
tek szabadon, mert az állam adta a lehetősé-
get. Még abban a percben szabadon enged-
tek, megkérdeztem, kinek köszönhetem ezt a 
felhajtást? Ígérd meg, hogy hazafelé bemész 
az ügyvédhez, a lakásán jelentkezel. Miért 
ne, megteszem. Mindezt köszönd meg a rivá-
lisodnak! Tudják meg, rá sem nézek. Ígérem 
maguknak. Akkor tedd, amit akartál. Akár 
elmehetett volna. A szó is egy megértés. 
Megígértem. Ott töltöttem az éjszaka hátra 
lévő részét. Már korán reggel ott volt a fele-
ségem, beszélt, csak én nem tudtam, hogy ott 
van, ő nem tudta, hogy én ott vagyok. Igen, 
amikor átadta a pénzt az ügyvédnek, utána 
mondta meg, hogy itt van a férjed, kinyitotta 
az ajtót, elbocsátott. Tegyétek úgy, ahogy 
jónak látjátok, mert az állam adta a lehetősé-
get! Az ügyvéd úrnak hiányzott az az összeg, 
amit kicsikart a családom kasszájából. Mert 
az ügyvédnek soha nem elég, amit kicsikar a 
szegény embertől, mert neki soha nem ele-
gendő, ami van. Lehangolva, de bátor szív-
vel újból nekivágtunk.  
               Az újabb nekifutásnak.  
Mert úgy érezték, hogy ők is magyarok, ott 
akarnak élni a magyar hazában! Magyaror-
szágba! Magyar hazában! Nekifutás egy 
újabb reménységnek. Amikor mindez elter-
jedt a községbe a történtektől, úgy megijedt a 
nép, már csak a fele maradt meg ezen a gon-
dolkodáson. Így, mindenkinek el kellett 

menni a járási fotográfushoz, ő maga ké-
szítse el a megfelelő fotókat. Mindez, ha 
már megvolt, a képekkel együtt újból a fő-
városba a magyar konzulhoz, ez már egy-
szerűbb volt, mind gondolná az ember.  
Amire újból el kellett menni a hazatérőért, 
addig eladtam, amit lehetett. A juhásznak a 
juhokat, megadta, amit kértem, a tehenet 
meg a két növendéket a mészárosnak, a mé-
heket meg a zsidó vette meg a megfelelő 
árért. A műhelyt meg a szomszéd községbe 
vitték, úgy kisöpörtem az udvart, valóban a 
nagy üresség, a nagy kongás volt, semmi 
más. Elkészítettem a megfelelő ládákat, a 
feleségem az belepakolt. A ruhaneműt a 
ruhaneműbe. A többit, a maga helyére, min-
dent, ami csak volt a háztartásban. Még az 
elsózott kis edénybe, juhsajtot, ami csak 
erre a célra volt kijelölve. Ennek a kis fa-
edénynek ez volt a feladata. Már ott tartot-
tunk: csak a várakozás. Közben elmentem 
újból a konzulátushoz, megkaptam a haza-
térőket, meg az útleveleket.  
 
Nagy örömömben már otthon képzeltem 
magam. A magyar hazában.  Magyar ott-
honban, a magyar házamban. Magyar 
szót hallani. Magyarul beszélni. Magya-
rul imádkozni. Magyar szentmisét hall-
gatni. Mert magyar vagyok, magyar! 
Magyarnak születtem! Magyar nótát da-
lolt a dajka felettem. Magyarul tanított 
imádkozni az anyám / És szeretni Téged 
gyönyörű szép magyar hazám. Idézet Pó-
sa Lajostól. 
 
A vasútra már nem is tudom, hogyan értem 
el, egyszer csak ott voltam. A sok útlevél 
átvételekor nem ellenőriztem semmit, csak 
belepakolták a bőrtáskámba, meg volt min-
den, ami kellett. Oly tisztességesen minden, 
ami kérve volt, adat, egy szóval: minden. 
Ez volt a becsület! Jó volt az adat, a leadás, 
jó lett a kiadás. Az elképzelésem nem is 
otthon volt, a saját házamban. Hanem az új 
hazában. Nem is tudom, hogyan érkeztem 
az utolsó állomásra, egyszer csak ott vol-
tam. Ott már vár a kocsis, aki elhozott. 
Annyit kérdezett: Mi az eredmény? Én rá-
bólintódtam! Megvan minden, ami csak 
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kell. Alig beszéltem valamit. Közbe hazafe-
lé újból találkoztunk azzal a lovas csendőr-
párral, aki engem akkor megkötözve gyalog 
bekísért a két ló között, a nagy sárban, mint 
egy rablót. Úgy elmentünk egymás mellett, 
mintha nem is ismertük volna egymást. De 
azért jó magam nem haragudtam rájuk, mert 
ők tették a dolgukat. Így szolt a parancs, az 
volt parancs, végre kell hajtani. Nem érde-
kelt semmi. Úgy beleéltem magam a hazajö-
vésbe. Otthon várt a kis családom. Három 
fiam és egy lányom. Ott volt már az idő az 
indulásra. A vasúti kocsik már meg voltak 
rendelve a határig. Úgy szólt a megrendelés: 
személyszállító kocsi. Az utolsó megbeszé-
lésen úgy döntött a többség, az újév elején 
indulunk. (Megyünk, megyünk, megyünk.) 
Igen ám, de mégis beleszólt valaki a dolog-
ba! Megjött a karácsony, szenteste, úgy be-
széltem meg a feleségemmel, elmegyünk az 
éjféli szentmisére, mert ez kihagyhatatlan.  
   Sajnos nem így sikeredett! Alig kezdett 
alkonyodni, megjelentek a csendőrök lóhá-
ton. Voltak vagy nyolcan. Óra pontósággal 
jelentek meg, annál a tizenhárom családnál, 
akiket kikísértek a vasútállomásra. Mind-
egyiknek megvolt a maga fuvarosa. A 
csendőröknél is megvolt a névsor. A többi, 
otthon maradt nagycsalád tagjai segíteni 
kezdtek a ládák felrakásánál. Végre éjfélre 
járt az idő, ez volt a szentmise. Ez még sem-
mi! Ahogyan haladtunk a községeken át, 
úgy kiabáltak a csendőrök: Akik nem a mi 
nemzetünkhöz tartoznak, azok ki lesznek 
küldve. Menjenek haza! Egész éjjel, amíg 
oda nem értünk a vasútállomásra.  
   Újból az óriási meglepetés! A megrendelt 
személyszállító kocsi helyett leromlott állat-
szállító kocsikat kaptunk. A jónép nem akar-
ta elfogadni, mert nem ez lett megrendelve, 
és kifizetve. A csendőr magas hanggal el-
kezdett kiabálni: Mert mindezt, ti, ezt ér-
demeleitek meg! Itt éltetek a mi hazánkban, 
nem érdemelitek meg! Ha tetszik, ha nem, 
akkor is ez lesz. Nem volt más megoldás, ki 
kell bírni, mert ők voltak, ki ha, nem én. 
Még azt sem engedték meg, hogy a rámpán 
rakodjunk, hanem a rámpa mellett, ugye mi-
lyen szép volt a tisztelt csendőröktől?!  Gyö-
nyörű volt, mit szólnak hozzá?! 

Amit igen keményen meg kell jegyezni: 
igen magas volt a hó, nem volt hideg. A be-
pakolás az hamar megtörtét. Pár orra alatt be 
is pakoltunk. Szenteste! A Jézus születése, 
ünnepe! Ez volt a szeretet ünnepe! A népnek 
a megbecsülése. Az anyanyelvi megbecsü-
lés. A határon túli magyarságnak a tisztelet-
megadása. Mindezt nem lehet elfelejteni és 
kitörölni az emlékezetből, még annyit sem, 
ez megmarad mindörökké. Lehet az ember 
bárhol, ez mindig az emlékezetben megma-
rad. Tovább haladunk a történelemmel, a 
megtörténtekkel. Egész éjjel a vagonokba 
voltunk, úgy értem, a családom tagjaival. 
Mindig azt mondták, jön a mozdony és indul 
a szerelvény. Bizony addig indult, amíg meg 
nem unták a teljes kimerülés. Egész éjjel 
tologattak az egyik vágányról a másikra. 
Úgy, hogy reggel az állomás másik oldalán 
kötöttünk ki, amikor elindult a szerelvény. 
Úgy nekivágta magát a mozdony a vagon-
nak, hogy mindenki elesett. Csak karácsony 
másnapján, estefelé lettünk rákapcsolva a 
személyszállító szerelvényre.  Mi pedig az 
utolsó vagonokba csak úgy hozzácsatolva. 
De csak az állomás másik oldalába. Több 
időt kellett várakozni az állomáson. Tologat-
ták a vagonokat az egyik vágányról a másik-
ra.  Mert nem volt irányvonat mi közvetlen a 
határig szállítson. Mindezt az utat meg lehe-
tet tenni egy nap alatt. A Gyimes völgyén 
végig.  Míg megtettük ezt a távolságot majd-
nem három nap telt el. De kibírtuk! Itt újból 
ellenőrizték a névsort. A határon. Kipakol-
tatták a sok holmit, hogy nem visznek-e át 
valami nem odaillő kultúrát.  
 
A Helyszín a ROMÁN határ egyik oldal. A 
másik oldal az a MAGAR határ. Áthaladás. 
Az úgy történt: a síneken áthaladva, gyalog-
szerrel bukdácsolva a síneken. A magyar 
határon igen szép fogadtatás volt. A gyimesi 
határőrség fúvós zenekar zenével fogadott. 
Hogy mit játszottak, azt nem tudom. De 
megható volt, azt bizonyítóm! A nagy váró-
terem ki volt fűtve, igen jó meleg volt. Egy 
kis várakozás, meleg ételt hoztak a mi ré-
szünkre, valami tészta volt. Úgy emlékszem, 
mákos tészta. Soknak ez nem volt ismertes, 
de ennek is örültek, mert már három napja 
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nem volt főt étel. Innen rövid időn belől 
elszállítottak Csíkszeredára. Itt már sze-
mélyszállító vagon kocsik voltak, kifűtött, 
meleg, emberhez méltó. Itt máris kis kupé-
ba került mindenki a saját családjával.  Ott 
elszállásoltak több helységbe, mi a nagy 
kocsmába voltunk elhelyezve, ott honvéd-
ségi vaságyak voltak, úgy egymásra helyez-
ve. A Honvédség látott el élelemmel, min-
den nap meleg étellel, úgy reggel, délbe, 
este, el voltunk látva, de mégis, az enyém 
az enyém. Kijárhattunk a városba, munkát 
kerestünk, mindegy volt, hogy mi, csak le-
gyen valami, akár favágás is lehetett. Jó 
magam elmentem a szakmámba, a kovács-
műhelyhez, ha kapok valami munkát. Úgy 
tett a mester mintha valami rossz, ágrólsza-
kadt lettem volna. Bizony ez igencsak lené-
ző volt számomra. Addig-addig beszéltem a 
mesternek, amíg beleegyezett a tudásom 
bemutatására, a munkám megismertetésé-
nek eredményét meglátta. Bemutattam a 
tudásom legjobb javát.  Meg volt elégedve 
a segítségemmel. Úgy egyeztünk meg, jö-
hetek minden nap, jöttem is, majdnem egy 
hónapot. Mert bizony az ott eltöltött idő 
bizony nyolc hét volt, ez egy kicsit már úgy 
igencsak unalmassá kezdett válni. Csak az 
járt az eszembe: hol foguk majd kikötni, 
merre lesz az irány! Az emberbe ez motosz-
kált. Amit több alkalommal kijelentették, az 
bizony nem vált eredménnyé. A vezérkar-
ból csak egyet említek. Akibe igencsak 
nagy volt a bizodalom: Dr. Domokos Pál 
Péter néprajzkutató, akit már előbb is is-
mertem. 
   A jónép, mint néprajzkutatót ismerte. Bí-
zott a jónép benne. Az ő javaslatát nem fo-
gadta el az akkori nagy vezérkar. A kor-
mány. Az akkori kormány. Az ígéret úgy 
szólt, székesfehérvári püspökség területéből 
akkorát át kellene adni az itt megjelentek-
nek, hogy ebből meg tudjanak élni. Ebbe a 
püspökség nem egyezet bele. Mert nem tud-
tak miből megélni. Visszautasították a ja-
vaslatot, mert a sok ezer hektárból nem él-
tek meg jól.  Röviden! Érthető? Nem? 
   Vissza a kovácsmesterhez! A mester úgy 
döntött: nagyon jó a munkád, megfelelnél 
egy igazi mesternek! Nem szóltam semmit, 

mert egy kicsit megalázatnak éreztem ma-
gam, örültem, hogy majd kapok valamit, egy 
kis pótlásnak az élelemhez. Egy kis tartós 
élelmet, mert tudtam, hogy el fogunk innen 
menni. Legyen, amikor odaérünk a tetthely-
re, még nem tudjuk, hogy hova. Itt így meg-
volt a nagy bizonytalanság.  Az akkori kor-
mány nem tudott határozni, hogy hova le-
gyen letelepítve ez a maroknyi ember. Még 
mindig ott vagyunk a tetthelyen, a nagy bi-
zonytalanságba. 
   Meg kell említenem így, és itt, nem más-
kor, az orvosi ellátás meg volt oldva! A tisz-
tálkodás: minden héten el kellett menni a 
fürdőbe, amely a városi nagy fürdő volt, ez 
nem volt messze a lakhelytől. Itt családon-
ként és nemenként külön helységek voltak. 
Amit az orvos ellenőrzött, az már igencsak 
ismerős volt a számukra. Az orvos. Úgy 
mentek be a fürdőbe, külön a nők, a tizenkét 
évnél fiatalabb gyerek, külön a férfiak, ebből 
nem volt semmi baj, sőt, igencsak jó volt a 
megoldás. A kismamákat is ellenőrizték, 
mert majdnem mindegyik anyuka kismama 
volt. Az akkori megnevezés igen hozzá illő 
volt, úgy nevezték, hogy áldott állapot. Igen, 
mi is vártuk az ötödik gyermekünket. De 
még csak itt vagyunk Csíkszeredában, még 
nem tudunk semmit, hogy hol fogunk kiköt-
ni. Az utolsó hétbe nagy volt a feszültség, 
igencsak biztattak, jó helyre van kilátás. 
   Domokos úr, Dr. Domokos Pál Péter 
megígérte, külön lesznek az itt lévők, nem 
lesznek összekeverve semmilyen idegennel. 
De az akkori kormány nem így döntött, el 
kellet fogadni a döntést. Legyetek nyugod-
tak, minden megoldódik, higgyétek el! Jó 
volt a biztatás! 
   Vissza a mi kis életünkre, a családunkra, a 
magam, a hitvesem meg a gyerekeimre. 
(Ismételten írom, az édesapám írásából lett 
átmásolva. Anti fia másolta.) 
   Egy, ami biztos, hogy már magyar vagyok, 
magyarok vagyunk. Emlékeznem kell, amit 
tett a mester, egy hónapos munkámért, nem 
kaptam semmit, így becsapott. Szinte kihají-
tott a házából. Ezt mondta: én nem hívtalak 
ide! De nagyon megharagudtam rá, eszembe 
jutott az én mesterem, ugyanígy viselkedett 
annak idején, a munka befejezése után. El-
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mondtam otthon. Úgy döntött a megbízott, 
feljelenti, mert az is volt! Akinek el lehetet 
mondani az ügyes bajos dolgokat! Ő orvo-
solta, vagyis segített a megoldásba. A végén 
úgy határoztam, hagyja, nem lesz neki ezzel 
több, de egy nagy hálátlan behemót. Ez a 
személy nem érdemli, hogy éljen.  
   Megjött a nagy pillanat, közlik, egy pár 
nap és megyünk. A kijelölt helyre. Ott már 
élnek, a bukovinai magyarság már oda lett 
letelepítve, jól érzik magukat. A magyar kor-
mány így döntött. (Ide be kell jegyezni a kor-
mányerejű rendeletet, a határozatot!) Amikor 
megjött a nap, mindenki oly ideges lett, nem 
úgy történt, nem az az ígéret. Úgy lehetet 
látni és érezni, igen el van kapkodva a dolog.  
Na, máris mondják, holnap jönnek a szánok, 
irány a vasútállomásra, összes úgy felboly-
dult! Minekünk, azaz nekem, könnyű volt, 
mert én erre fel voltam készülve, csak a ládá-
kat kellett kicipelni, így egyszerű volt. Min-
den le volt zárva, minden ládára gondoltam. 
A nagy vasútállomás jól ki volt fűtve, mert 
még azért hideg volt. Itt is az elbúcsúztatás 
nem ment könnye, mert voltak igen jó szívű-
ek és voltak haszonlesőek, mint az én meste-
rem, jöttek az erre kijelölt katonák, segítettek 
bepakolni.  
   Mindenkinek a saját pakkját, ahová kérte, 
odatették, hogy megismerje, pedig rá volt 
írva a tulajdonosnak a neve. Befűtött sze-
mélykocsik, elég meleg volt odabenn, végre 
elindultunk. Az irány megvolt! (De az hol 
van, én azt nem tudom elgondolni, az ország 
melyik területén foglal helyet, mert én még 
nem ismerem az országot. Még az ország 
térképét nem fogtam a kezembe, ismeretlen a 
hely, a táj, a vidék, a domborzat.) Több he-
lyen felszállt egy-egy idegen személy, hozott 
apró fát, újból megrakta a tüzet. Jó meleg 
volt. Mindenki fenn van a személykocsikba, 
csomagokat külön rakták, a ládákat a pogy-
gyászkocsiba. Ez az utazás két napig tartott, 
az odaérés, meg a rámpára tolatás. Úgy az 
idő tíz óra volt. A kirakodásban egymásnak 
segítettek. 

ITT VAGYUNK. 
A TETTHELYEN. A MAGYARKANI-

ZSAI VASÚTÁLOMÁSON. 
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Magyarkanizsa nagy vasútállomásánál.  Ott 
már jól meg volt szervezve, mert ott már 
vártak a szekerek, hogy tovább szállítsanak 
a kijelölt községbe. A községnek a neve: 
FOGADJISTEN. Az már eldöntött tény, ha 
tetszik, ha nem. Bele kell gondolni, milyen 
meglepetés várt! A fuvarosnak a neve BE-
NE ISTVÁN, egy egész fiatalember, csak 
úgy futkosott a szekerek között, arra 
ügyelt, hogy ne maradjon el semmi. Min-
den meglegyen, ami csak kell. Irány: FO-
GADJISTEN község, igazán egy igazi ka-
raván. Amikor elhagytuk a várost egy ka-
nálison kell áthajtani, amely egy kicsit ma-
gaslón átívelt kőhíd volt. (Kanálisnak a ne-
ve: Sárga árok. A helyiek így nevezték. Az 
igazi neve: Palicsi ér.) Onnan már lehetett 
látni a falut. Sík és egyenes, ameddig a 
szem ellát. A falu előtt meg lehetett itatni a 
jószágot, ami egy ártézi kút volt, ami a bel-
ső nyomástól működött. Egy igencsak sivár 
kis dombocska volt, amelyen fel kellett las-
sú haladással haladni a szekérnek. A város 
és a község között a távolság az tizenkét 
kilométerre volt, nem volt nagy távolság. 
Ódaérve még a lakások is ki voltak jelölve, 
hogy ki hova legyen elhelyezve. Melyik 
házba. Odavitte a fuvaros.  Az úgy nevezett 
hazafele úton már úgy összebarátkoztam a 
fiatalemberrel, hogy majd, ami a saját ré-
szemre kell, azt is elvállalja, de majd többi 
fuvart is, ami a részemre kell.  Így, egy el-
hagyatott lakás fogadott, amibe nem volt 
más, mint egy ember által ott hagyott nagy 
szszsz… a szoba közepén. Semmi bútor 
vagy tűzhely. El lehet képzelni, mi jutott az 
eszembe. Mi volt, és mi van. Csak az bizta-
tott, hogy MAGYAR vagyok! Erre vágy-
tam, és mit kaptam! Semmi nem érdekelt. 
Egy-két nap múlva hoztak használt bútort. 
A vöröskereszt. Vöröskereszt segítségével. 
Mindenkinek jutott, csak várni kellett. 
Mindenki kapott asztalt, négy széket, meg 
két öreg, de jó ágyat, meg egy szekrényt.  
Így kezdődött meg az új életem, ami már 
megvolt, a négy gyermekem, az ötödiket 
már vártuk.  
   Előre lehetett hallani, követ egy kisseb 
csoport. Fél év után, a volt szomszédköz-
ségből megérkezett a következő transzport, 



így majdnem ismertem őket, meg is láto-
gattak, megkértek, hogy legyünk kereszt-
komásak, nekem mindegy volt. Lassan itt 
lesz az ideje, negyvenkettő, május huszon-
kettő. Megérkezett az idő, itt és ne tovább. 
42. V. 22. A már kitanult és egyben gyako-
rolt húg, aki már vizsgázott a bábai felada-
tokról velünk volt. Szólok, légy szíves, 
gyere, mert a nénédnek lejárt az ideje.  Ott-
hagyott minden munkát, és jött. Igen gyor-
san, semmi komplikáció nem lépett fel. Így 
megjött az ötödik kicsi.  Az meg kisleány 
lett. ANNA lett a neve. Addig a többi gyer-
mekeket elküldöttük a nagynénéhez, legye-
nek ott. Amíg rendbe lesz téve az ittlét.  
Amikor a nagynéni hazaérkezett, akkora 
már rend és csönd volt. Így lassan hazabal-
lagtak. Úgy nem sietősen, csak ráérősen. 
Vártam a családom kis tagjait, ha hazaér-
keznek, milyen képet vágnak. A két na-
gyobb, gondolom, már tudtak a jövevény-
ről, ha nem is beszéltek róla. A legkisebb 
fiam, az kíváncsi volt, meg is nézte, a lá-
nyom úgy elfordult, mintha nem is érdekel-
te. Nem értettem az egészet. Lehet, hogy 
átgondolta s megértette, hogy ezután egy-
gyel többen leszünk. Így a nagyobbik lá-
nyomnak, neki több lesz a feladata. Mert 
már ugye ő tizenkét éves, már majdnem kis 
felnőtt. Idáig is az anyja kisebb feladatokra 
megbízta. Pl. kisöprés, zöldség megpuco-
lás. Kisebb házimunkák elvégzésében. 
Reggelihez, a tea elkészítéséhez, asztalterí-
ték, evőeszközök kirakásához. Kistányér, 
csésze, kés, villa, étkezés utáni asztal leta-
karítás, netán mosogatás. Nagyon kíváncsi 
voltam a második fiamra, hogy fog reagál-
ni a látottakra, mert igen élénk volt. Min-
denre kíváncsi, mindent külön megnézett, 
akármikor vissza lehetett kérdezni rá, em-
lékezett. Az a tárgy, milyen volt, és mikor. 
No, megérkeztek, minden gyerek megnéz-
te, csak a második fiam húzódozott ettől a 
dologtól, ő addig sem foglalkozott az any-
jával. Utána sem, el volt ő, csak úgy egy-
magába. Csak netán úgy megkérdeztem 
volna tőle, hiányzik-e valami vagy valaki. 
Vagy valami! Gondolkozás nélkül rávágja: 
a dadus, igen, a dadus meg a Langa. Itt 
most nem akartam megkérdezni, mert az 
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anyja megsértődött volna, és újból kirúg a 
gyerekre. A haragja megpecsételte a gyerme-
ket, igencsak nagyon. Így, véleményem sze-
rint, igencsak valós, igaz, kevés szeretetet 
kapott tőle.  (Elismerem.) Ez mind lejátszó-
dott bennem, abban a pillanatban. Amíg a kis 
cselekedet lezajlódott, eszembe jutotta fiam 
múlja és a jelenetem…   
               MIRE A NAGY ÍGÉRET! 
Igaz, a ház, amit kaptam csak szoba, konyha. 
Meg egy kis állatvédő hely, ami két jószág 
számára volt elegendő. Ezt nevezték istálló-
nak! Ami igazán düledező félben volt. A csa-
ládom, jómagam ott aludtunk a földön, amíg 
mindez rendbe jött, ez több idő volt. Már 
előbb odaköltözött a szomszédba a család, az 
adott egy kis szalmát, és ez volt a fekhely. 
Természetesen, elővettük az elhelyezett fő-
zőedényeket, az udvaron kis bográcsba volt a 
főzés. Már Csíkszeredába át lett váltva a 
megmaradt pénz, ami el volt rejtve különbö-
ző helyekre, így lehetett elkezdeni az életet. 
Megkaptuk a magyar királyi PENGŐT. Már 
másnap hoztak a faluba kiosztásra kerülő 
magyar burgonyát, meg lisztet, a többi kis 
kiegészítő élelmiszert, sót meg cukrot, ter-
mészetesen fűszereket. Még azt is, amit csak 
kértek! Pl. kukoricalisztet, amihez az akkori 
népcsoport hozzá volt szokva. Meg adott na-
pokon a zöldség és élelmiszer. Mert a kofák 
kiszemelték a helyzetet. A világítást is meg-
oldották rövid időn belől. Vehettek falilám-
pát vagy asztali lámpát. Ez bizony petróle-
ummal működött. Közismert volt az ilyen 
megvilágítás. Részemre kevés volt a fény. 
   Lassan összevásároltak mindent, ami csak 
kellett. A családom kezdte megszokni a leve-
gőt, meg azt, hogy nincsen hegy meg erdő! 
Amit nem lehetett megszokni: a fahiányt! 
Csak az az egyhangúság, hogy csak addig 
látok, és kész! Nagy bánatom az volt, a fahi-
ány, meg az erdő! Úgy gondoltam, a hegy-
séggel együtt a múltat elfelejtem. Csak azért, 
mert MAGYAR VAGYOK! Magyarnak szü-
lettem! Vissza a megunt szakmához, csak 
azért, mert meguntam az ingyen való kiszol-
gálást. Úgy gondoltam, megmaradok egyma-
gam. Csak földműveléssel akartam foglal-
kozni. A ház rendbetételéhez hoztak meszet, 
mindenki a saját portáját tegye rendbe, így 



gondoskodtak a megbízottak, a városi hivatal 
részéről. Így lassan kialakult az egészségügy 
megoldása. Minden héten kijött az orvos. 
Minden megbetegedett embert rendbe tette. 
Így a kismamákat ellenőrizte. Ellenőrizte a 
gyerekek egészségét.  
   A fogászat is meg volt oldva. Hetente jött a 
fogorvos. Így az egészség ügyét rendbe rak-
ták. Összeírták az iskoláskorúakat. Megol-
dották a napközit. A gyűléseken felhívták a 
figyelmét mindenkinek, van lehetősége a ne-
vét megváltoztatni. Akinek nem magyar 
hangzású a neve. Erre is volt lehetőség. So-
kan meg is tették. A héten kétszer volt gyű-
lés. Megoldották a felnőtt iskolai képzéseket. 
A nőknek tartottak főzési előadásokat. Hogy 
minél hamarabb vegyék át az ott meglévő 
kultúrát. A főzésben, mosásban, a tisztálko-
dásban, a ház körüli munkák elvégzésében. 
A gyermeknevelésben. Az iskolajáratásban. 
Kivált képen a vallás, a hitoktatás elmarad-
hatatlan. A templomba járás.  Helyben nem 
volt plébánia. Kishegyesről jött hintóval a 
megbízott pap, megtartotta a szentmisét. S 
távozott. 
            AZ ELMARADHATATLAN! 
Az ifjúság, fiukra gondoltam. Aki már a ti-
zenkét életévét betöltötte, az már megy a le-
ventére, az első éveseknek helyben, az isko-
laudvaron, a másodéveseknek pedig félkato-
nai kiképzést tartottak, ami nekik nem is ár-
tott. Csak saját hasznukra vált. A közigazga-
tás működött, a csendőrség éjjel-nappal járta 
az utcákat, hogy lássa, a jónép mennyire vi-
gyáznak rájuk. A megtámadásnak helye 
nincs, nem is lehet. A férfiaknak tartottak 
előadást a munkamenetéről, a földműves 
munka jobb kihasználásáról, hatékony mun-
kabeosztásáról, a szántás jó minőségéről. 
Mindenre kitértek. A szántás, vetés, aratás, a 
cséplésről, az őszi betakarításról. A jószág-
nevelésről. A lótartásról, szarvasmarhatartás-
ról, a sertéstartásról, a baromfitartásról. Kü-
lön kiemelték a magyarfajta kecskét. Külön 
kiemelték a magyarfajta juhokat. Megemlí-
tették a magyar rackát. Sőt a bivalyt. Kinek, 
mire lenne kedve, mindent megtesznek, elő-
segítik a munkájukat, csak azért, hogy jól 
érezzék magukat az új hazában. Megszervez-
ték a segélyeket, élelemmel, pénz kiutalás-
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sal! Családfő és feleség, családtagok szá-
ma. Családonként. Hozzátartozók létszáma 
szerint. Földosztás! Családfő és feleség hat 
kataszter.  A családtagok részére kettő ka-
taszteri fejenként. Lehetett lovakat, sőt te-
nyészkancákat, kinek, hogyan jutott a pén-
ze. Az igavonót. A kiselejtezett honvédsé-
gi, de még jó minőségű, szófogadókat és 
csendeseket. Szarvasmarhát, lehetett, sőt 
előhasút, vagy borjast, magas tejhozamút. 
Sertést, a magyar mangalica, vagy a ma-
gyar lapály. Juhok, a cikta, vagy a magyar 
racka. Megvan ám szervezve! A csordás. A 
juhász. A kanász. A földet megkaptam, az 
összest. Tizenhat katasztrális hold földet, 
ami a község északkeleti részétől a máso-
dik dűlőbe, északra egybe van. A község 
irányába. Egy szép kis terület, nem volt 
messze! Lehetett kölcsönt felvenni. Igen 
kevés kis kamatra. Lehetett megrendelni. A 
saját pénz szabta meg, hogy és mit akar? 
Volt gondolkozási idő. Péntektől hétfőig. 
Újból megjelent az írnok a bírói irodába. 
Név szerint Jankó János és Csernik Irma 
földtulajdonos. Megrendel egy kanca lovat. 
Ami fekete legyen. Egy fejős tehenet.  Há-
rom éveset. Ami bonyhádi fajta, a színe 
zsömle. Egy sertést, ami előhasú. Kettő 
süldőt, ami negyven kilós. Hat anyajuhot, 
és hat jerkét. Az összköltséget három év 
után fizeti.  Aláírva, elismerve.  
   Volt egy olyan kitölthető kocka, ami azt 
jelentette, hogy készpénzért is lehetett 
azonnal fizetni, amikor átvette a megren-
delt jószágot. Az intéző megkérte azokat 
(valamennyit), akik ott voltak, hogy min-
denki jöjjön el, legyen ott, amikor megjön-
nek a jószágok. Mindenki azt kapja, amit 
megrendelt! Ugye megértették! A viszont-
látásra! Távozott a két feketelovas a hintó-
val. Egyeztettek, mindent megrendeltetek, 
a kijelölt helyen.  
   Amíg az idő haladt, nem tétováztam, be-
széltem a fuvarossal, kértem arra, ha majd 
megy a városba én is elmegyek ővéle, mert 
még nem ismertem a várost. Így is történt. 
A városba megkerestem a nagy vaskeres-
kedést. Már őket tudósították, bármivel áll-
janak szolgálatunkra. Így is volt. Úgy kör-
bevettek az inasok, mintha meg akartam 



volna venni, ami csak van. Aztán jött a tu-
lajdonos, az foglalkozott énvélem. Nagyon 
udvariasan odaadakozóan foglalkozott. El-
mondottam, mire volna szükségem. Egy 
szekeret akarok készíteni, arra kellene vas-
anyag, megnéztem a tengelynek való vasat. 
Mindig megkérdezte, hogy mire akarja fel-
használni. Nem így kell! Válaszolta, itt van 
készen, tengellyel, puskával, együtt első, 
hátsó, készen, igen megörültem, szinte, 
mint egy kisgyerek, csak a tengelyvég, az 
helyett kértem, hogy legyen anya rajta. Az 
is meglesz. Csak arra lettem figyelmes, ott 
van két segéd, már viszik a tengelyeket, egy 
kis papír darabkát, amire valamit ráírt a fő-
nök. Egy kis idő elteltével szólítják a főnö-
köt, mondja, menjük oda. Amire odaértünk 
már mondják: kész a tengely. Kérdezem, 
mit fog ez nékem kóstálni, főnök úr? Meg-
lepetésemre oly kicsi összeget mondott. 
Nem akartam hinni a fülemnek. És a többit 
is megkapom, akkor számoljon mindent, és 
fizetem. Volt énnálam magyar királyi pen-
gő. Oly keveset mondott, igen megörültem. 
Arra kértem, ha lehet, elmegyek, megkere-
sem a szekeret, az meg ott volt a fafeldolgo-
zónál. Nekem is ide kell jönni! Itt megint 
jól jártam, megint a főnök fogadott, nem 
hagyhatom ki ezt a lehetőséget. (Gondolom, 
valamit felajánl.) Elmondom, mit szeretnék 
készíteni. Elmondtam, felajánl, máris mu-
tatja a szekér mintát a vázról, gondolom, ez 
ugyanilyen, mint a mi szekerünknek a váza. 
A párnafák. Az első meg a hátsó váz, de 
csak mintát mutatott. Azt mondja, mikor 
akarom elvinni, itt van a szekér, csak meg-
keresem a hajtót. Elindultam a szekér felé, 
csak annyit kérdezett: bükkből legyen? 
Csak visszaintetem: igen. Itt már kiabált, 
hogy kerékagyak is vannak, erre visszafor-
dultam, már-már hozzák az inasok a félig 
kész küllőket. A kivésett agyakat, csak a 
talpfák, azok voltak egy kicsit hosszabbak. 
Mindent egy rakásra. Amire megkerestem 
az Istvánt, visszaértem, addigra már készen 
volt a váz, nagyon gyorsan elkészült. Kiszá-
molta az árát. Még deszkát is vásároltam. 
Oly kevésnek tűnt. Szinte éppen csak vala-
mit fizettem. Nem akartam hinni a fülem-
nek. Arra kértem az Istvánt, menjünk el a 

vasüzlethez, mert ott is vásároltam vasanya-
got. A végén még egy nyújtófát is adott, ez 
volt a ráadás. Mindent megköszöntem. A 
jószívűségét. És további jó munkát kíván-
tam.  
   Volt egy kikötése a főnőknek. Ha elkészült 
a szekér, szeretné látni, mindent megígértem, 
rendbe van. Így lesz, úgy éreztem, az ő ré-
szére egy kitűnő reklám lettem. Irány a vas-
üzlet. Nem akart hinni a szemének az István, 
mikor mondom menyit fizettem. Mikor meg-
látta a kész tengelyeket, nem hitte el. Ez va-
lami nézeteltérés, ebből baj lesz. A gazdától 
vásároltam, itt van a kiállított papír. Jött is a 
gazda. Ő is segített felpakolni a szekérre. 
Készen voltunk, el akarunk indulni. Felkiált 
az üzletember, majdnem elfelejtettem a vas-
ekét, nem nézte meg! Álljunk meg, néztem 
bizony, mondom, nagyon megtetszett, egy 
finoman kimunkált, egészen könnyűnek tűnt 
a vaseke. Kérdezem, uram, mondja, mibe 
kóstál?!. Mondja az árát, kifizettem, volt 
még annyi pengőm, kifizettem, haladunk ha-
zafelé. István csak tekergette a fejét. Ilyen jó 
üzletet nem csinált még itt senki. István, ez 
az üzlet, úgy érzem, igencsak nagy reklám, 
mert megígértem, vagyunk még itt, akik még 
akarnak szekeret készíteni. Aki érdeklődött, 
odairányítottam. Már-már csak segítek ennek 
a két gazdának, ha már ők segítettek énraj-
tam, hát miért ne. Hazaértünk, az udvarba 
hajtotta a szekeret a kocsis, az István. A fele-
ségem kijött a lakásból, csak annyit kérde-
zett, mennyi kölcsönt vettél fel a banktól. 
Lerakodás közben. Én csak mosolyogtam, 
még maradt abból a kis összegből, amit elvit-
tem. Nem akarta elhinni. Nem valami elné-
zés? Nem, nem, ennyibe került. Utána mind 
a ketten, a kis családdal együtt örültünk a kis 
segítségnek. Egy hét multán megjöttek a 
megrendelt lovak és a kért hám. Itt is kifo-
gástalan volt a megrendelés. A megrendelt ló 
az bogár, fekete és kanca. Külön felhívták a 
figyelmét az újgazdának a ló nevére. Mert 
lehet, de nem muszáj, hogy a nevét megvál-
toztatassák. Így megmaradt az eredeti neve: 
CSIPKE, ez megmaradt, szépnek is tartot-
tam, meg az, hogy igazi ló név.  
   A hám, csak annyi volt a különbség, hogy 
farhám is volt hozzá. Hát bizony ezt le lehe-
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tett csatolni és meg is volt. Eddig beszerez-
tem a kellő takarmányt, a lucernaszénát, 
meg zabot, meg a szalmát.  Mert a szom-
szédnak is kevés volt.  A tanyasi Szecsey 
gazdától igen szépen kaptam. Segített, csak 
kellett szólni, és lehetett vinni a sok szalmá-
ból. Már ott álltam, hogy össze van rakva a 
szekér, szépen sikerült, szép lett. Vagyis én-
nékem tetszett.  Itt megemlítem: Itt már for-
dult a kocka, megint én maradtam le! A ko-
vácsműhelyt a kedves sógorom akarta, mert 
én vissza akartam vonulni a szakmából. 
Azért három kovács nem kell a faluba. Így 
azért megnéztem a műhelyt, elfogadott, 
hogy elkészíthettem a szekeret, mert ő kapta 
meg a házat, a műhelyt. Itt megint el kellett 
menni a városba, szenet kellett vásárolni, itt 
találkoztam először kőszénnel.  Na, ezzel 
megint ő volt a ki, ha nem én. Gondolok a 
kedves sógora. Feleségem bátyára! Megvol-
tunk mi egymással, de csak úgy, szinte 
kényszerből. Azután megkérdezte, hol vásá-
roltad a vasanyagot, meg a többi szekér al-
katrészt. Elmondtam a címet. De a húga már 
elmondta, milyen keveset fizetett a szekér 
alkatrészért. Az örömöm az volt. Már van-
nak lovaim, egy szekerem. Meg földem, ma-
gam gazdálkodom. Magyarul beszélhetek. 
Magyar szót hallok. Magyar szentmisét hall-
gathatok. A gyermekeim magyarul tanulhat-
nak. Magyar vagyok. Magyarnak születtem. 
Magyar vagyok! 
   A többi jön majd ön-önmagától. Nem telt 
el egy hét, odahajtották a sok tehenet a falu-
ba. Megint név szerint, ki, mit rendelt. Rám 
került a sor, mondják a nevemet, megint a 
legszebb tehén, ami volt, az egész közül, 
fiatal, fejős, meg az a jó, hogy hasas. Itt is 
kifizettem, ami ráesett, vagyis az árát. El 
volt már fáradva a tehén. Mert úgy hajtották 
ki az állomásról, igaz, egy kicsit legeltek a 
járáson, ittak a kanálisból. Reggel indultak, 
dél volt, mire odaértek. Na, megvolt a kivá-
lasztás, haza lehetett vezetni a tehenet. Már 
ki lehetet hajtani a csordába, már másnap ott 
is segítettem, de felhívja a figyelmemet a 
csordás: Tessék csak hagyni, a kutyák vi-
gyáznak rájuk. Azért hazakísértem, este a 
kapuba fogadtam a tehenet, a kutyák azok 
tudták melyik tehenet kell odahajtani. Köz-

ben elkészítettem a külső kemencét, amibe 
lehetett kenyeret sütni. Csak a tüzelő az meg 
kukorica, ezzel is ki lehetet fűteni a kemen-
cét.  
   Rossz volt mindezt megszokni. A fabőség-
ből erre rászokni… Nem kellett sokat várni, 
megjöttek a megrendelt sertés állomány, ad-
dig elkészítettem a hidast, a koca az kijárha-
tott a másik kettő az pedig otthon maradt. 
Reggel a kanász hajtotta ki, estére meg be, 
mindegyik tudta, hogy hova tartozik. Mert a 
kutyák segítettek kiválasztani. Azt a magyar 
lapályt, de én is megjelöltem, kaptam egy 
olyan írható anyagot, amit az eső nem mos 
le, vagyis nem oldódik, könnyen tapad, jó-
nak találtam, így könnyen felismerhető volt 
a koca. Baromfit is vásároltunk a piacról, 
kotlóst a csibéivel. Meg egy anyaludat, a 
kicsi libáival. A feleségem már előre kijelöl-
te a libapásztort, a vásárláskor már meg-
mondta. Hogy a pásztor az Anti lesz. Belát-
tam, nincs más. Csak a hangsúlyával nem 
voltam megelégedve, úgy éreztem, még 
mindig benne van, az a nem kívánatos jel-
lem. Sokszor úgy éreztem, inkább nem szó-
lók semmit, csak a gyerek jutott eszembe… 
(Mondja az apa. Így nyilatkozik a múltról 
édesapám az írásában.) Innen kezdve, mint 
kis libapásztor! Az édesapám második fia, 
Antal, mint libapásztor. A kinevezésem: 
visszavonásig szól. Mit fog mondani majd 
felnőtt korában? Hát ez volt a vesztem! Már 
amikor elfogyott az udvarból a kinőtt fű, 
mert lelegelték a kis libák, attól kezdve én 
voltam a kinevezett libapásztor. Mint az 
édesapám Anti fia. A vesztemre. Már annyi-
ra unalmas. Minden délelőtt le kellett hajtani 
az ártézi kúthoz, ott legeltetni a libákat, bi-
zony ezt nem igen szerettem, mert a nappali 
óvodába jobb lett volna. Így csak ebédelni 
kellett menni, onnan utána az iskolába. Már 
az első osztályt kellett elkezdeni. A másodi-
kat majd ősszel. A község gyermekei jártak 
iskolába.  Ez már rendes menet.  Kivétel 
nélkül minden gyermeknek. Minden gyerek 
az első osztályba kezdett, a tudásának meg-
felelő osztályba került. Kivétel nélkül min-
den gyermeknek vasárnap is az iskolába, 
onnan a templomba kellett menni. A kicsik 
elől, a többi így tovább, egységesen a nyol-
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összegyűlt szerves trágyát majd elterítve, 
alászántva, a jobb termés reményébe. Ebbe a 
nagy reménységgel ellátott örömbe végez-
tem a munkámat. Úgy már, mint a földmű-
velést. Készre készítettem a szekerem, már a 
szekérrel az ígéretemnek megfelelően visz-
szamentem a két üzletemberhez, bemutat-
tam a szekeret, meg a lovaimat. Nem akar-
ták elhinni, a kimunkálást igencsak dicsér-
gették. Mert itt ilyen szekeret még nem lát-
tak, könnyű és fordulékony. Dicsérgették a 
szekeret! 
   A következő évben az állatállományomat 
meg tudtam duplázni. Mindenből kettő. A 
többi aprójószág dupla létszámú. Már meg-
rendeltem a cséplőgépet, meg a Forszon 
traktort. A földterületet vásároltam, ezt is 
készpénzért. A meglévő földem körül. Már a 
földem elérte a negyven katasztrálist. Már-
már azon gondolkoztam, a tanya elhelyezé-
sin… Helyszűkében voltunk. Közben a visz-
szajelzést megkaptam. A traktort és a csép-
lőgépet megkapom. Megkapom. Örültem 
nagyon. Aratásra, úgy készítsem az elhelye-
zést. Arra az időre meglesz a tető, meglett az 
új istálló. Így a traktort is el lehet helyezni, 
külön tető alá. Ennek érdekében csak a tíz 
százalékát kell befizetni. Erre a pénz meg-
van. Ez egy nagy kedvezmény. Így hát, 
megjön a traktor és a cséplőgép. A követke-
ző év tavaszán az úgynevezett Palicsi tó ki-
öntött, a gyors hóolvadás miatt. Az egész 
(járást), a legelőt, mert akkor úgy nevezték a 
legelőt elárasztotta az úgynevezett sárga 
iszapos sűrű víz. Amíg a szem ellát, csupa 
sárga iszap. Abban az évben csak-csak ka-
millát termett, alig volt, amit legeljenek a 
falu jószágai. Itt láttam először a kamillasze-
dő lapátot, érdekes volt.  
   A kanizsai kofák ott szedették a napszá-
mosokkal a kamillát. Fizettek nekik vala-
micskét.  Azért volt az ürömben egy kis 
öröm is, mert a halállományt is magával 
hozta az áradat, az ott lévő, igen sok mélye-
dés. Így az ott megmaradt tavacskákba visz-
szamaradt a hal. Ezért nem kellett fizetni, 
csak ki kellett emelni.  Családoknak meg-
volt a halelesége. Ahogy levonult az áradat 
már kezdett felszáradni a legelő. Az ott lévő 
táj csupa vörös, onnan nézve, egész terület, 
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cadikig. Teljesen a nagy közösségbe lettek 
nevelve. (Mint személyem!  Jó magam! Az 
édesapám leírásából lett kimásolva. ) 
   A felnőtt oktatás megkezdődött, mint esti 
tagozatban volt az iskolában, mindezt az ott 
lévő tanítók végezték el. Elmentem én, mint 
apa. Beültem a padba, végig hallgattam az 
órákat, nem volt nehéz, mert egy-két betű, 
amit ki kellett cserélni, már meg is volt. Ha-
mar, hamar megvolt, csak meg kellet figyel-
ni. Azért voltak, akiknek nem nagyon ment. 
Igencsak kaptam a figyelmeztető szavakat: 
Mert neked jobb, és könnyen megy, mert te 
gyakoroltál. Ez igaz volt. Még otthon!  
   Hát te, miért nem gyakoroltál, kérdeztem, 
mert nem gondoltam arra, hogy itt fogok 
kikötni. Semmiféle papírom nem volt, a ha-
táron elvették, semmivel nem tudtam bizo-
nyítania tudásom javát. Nem tudtam igazol-
ni magam, aki elrejtette, annak megvolt. 
Volt olyan fineszes, aki a nem normálist ját-
szotta meg. Azzal nem foglalkoztak, mert az 
nem normális.  
Panasznak helye nincs, itt a bizonyítási lehe-
tőség. Meg is tettem. Már a nyár elején elve-
tettem a lucernát, az már jövőre az igen jó 
takarmány. Máris lehet csalamádéra. Volt 
lehetőség, nem volt késő kukoricának, de 
azért megpróbálták a korai fajtákkal, ez is 
bevált. Ősszel már időben az árpát, búzát 
elvetettem. Jó volt művelni a földet, mert 
igen könnyű volt a szántás. Összefogtam a 
közeli szomszéddal és ővele cimboráskod-
tam, de csak szántásba, a többi munkát, azt 
egymagam végeztem el.  
   Itt a követelés. A második barázdába, kőr-
be, vetés, az kötelező volt, első sor naprafor-
gó vagy cirok, a többi az lehetet a kukorica. 
Az évben igen jó volt a termés búzából, meg 
a többi veteményből, igencsak örültem a jó 
termésnek. Egy kis könnyítés volt, mert a 
learatott gabonát nem kellett hazahordani, 
ott helybe lehetett egy kis kazalba rakni, 
odajött a cséplőgép. Csak a terményt kellett 
hazaszállítani, de mindenkinek ez megada-
tott. Később a szalmát, amennyi kell, csak 
annyit, meg a kukoricaszárat, úgy kúpba 
kellet rakni, ott kellett tárolni. Ami az istál-
lóba keletkezett, szerves trágyát meg vissza 
a szántóföldre, az ott kijelölt helyre, az ott 



Kanizsáig. De amikor a tavacskák is kiszá-
radtak, már nem volt víz. Az a furcsa bűz, 
amit árasztottak, az elpusztult bomladozó 
halak... Még a lovaknak sem tetszett, végig 
csak prüszköltek, amikor az ember elhaladt 
egy ilyen volt tavacska mellett. Volt olyan 
hely is, amin sokáig megmaradta víz. Ott a 
ragadozó halak felfalták egymást. Erre 
mondják: a kis hal halálra van ítélve. Ez 
igaz, több tízkilós harcsákat meg csukákat 
lehetett kifogni. Igen elszaporodott a sok 
pióca. Még a halakat is megtámadták! A 
tiszta és átlátszó tavacskákba lehetett látni, 
hogyan úszkál a harcsa, és követi a sok pió-
ca. 
   Megint eltértem a tárgytól…  
   Boldognak éreztem magam, és a csalá-
dom is. Mert itthon vagyok, és otthon va-
gyok. Az otthonom a házam, mégsem a há-
zam, mindig az motoszkált bennem! Vala-
mi más, valami nincs a helyén, mert nem én 
készítettem, vagy készíthettem, valami bán-
tott. Úgy éreztem, mintha valaki mindig 
nézne valahonnan. Jól megvoltam a csalá-
dommal, az új ismerősökkel, a barátokkal. 
Igaz, nem voltam a korcsma látogatója. De 
nem toltam el magamtól a férfinak, esetleg 
némelykor megjáró kis mennyiségben lévő 
szeszt, meg a többit. Előttem mindig a csa-
ládom, és a megélhetőség, meg a jövő. Egy-
szer csak váratlanul megjelent a két öcsém. 
Nagyon megörültem ennek a kis váratlan 
eseménynek. Volt egy kis segítségem, én is 
segíthettem nekik. Abban, hogy a családjuk 
is hazajöhessen. Arra gondoltam, mint ab-
ban az időben. Összesegítünk egymásnak. 
Vásároltam egy kézi segítséggel föl-
lehúzgáló gatter lapot, amivel lehet majd 
deszkát vágni. Ez is sikerült. Így, énnálam 
lettek el helyezve, itt is étkeztek. Úgy tekin-
tettem, mint a családomra. Elmentem őve-
lük az úgy nevezett intéző bizottsághoz, a 
kérelmet megírtuk. Ők is meg kapták a le-
hetőséget a családok egyesítésére, csak a 
sok kedvezménytől már elestek. Amiért 
nem kapták meg, azért én voltam a vissza-
tartó személy, azt állították. Mindezt ké-
sőbb tudtam meg. Azért ők is kaptak lakást. 
Az egyik a faluba, a másik egy kis tanyán. 
Úgy ők is kaptak földet. Elkezdték a saját 

életüket.  
Megjött a saját édesanyám. Ő is énnálam 
kapott elhelyezést. Egy pár hétre az apósom, 
aki annak idején, úgy érezte, ő a világ ura, 
most tessék, itt van a nagy semmibe. Hát ő 
is kap elhelyezést. Itt volt a két idős, meg az 
öt gyerek, és mi ketten. Örültünk, hogy 
együtt lehettünk, együtt volt a nagycsalád. 
Sajnos ez a jókedv nem tartott sokáig. Mert 
a levegőben lógott a második világháború 
szaga, ez mindig erőseb volt és bűzösebb. A 
jelekből már lehetett érezni ennek a követ-
kezményeit. Az ott lévő tanyasi embereknek 
a szavaiból ki lehetett szűrni, mi várható. 
Mert őnáluk már megjelentek. A volt falusi 
lakók is fenyegető hangon beszéltek. Már-
már otthon érezték magukat. Nálam is meg-
jelent egy ismeretlen személy, kérte, hogy 
megnézheti-e a házat. Nagy udvariasan meg 
lett engedve, miért ne, körbenézett az udva-
ron, csak annyit mondott, kicsit törve a ma-
gyart: ez nem az, amit én itt hagytam! Szinte 
köszönés nélkül távozott. Két napra rá meg-
jelentek a magyar királyi csendőrségtől, ér-
deklőttek, hogy ki volt ez, és mit akart. 
A hírközlés: csak a telefon volt. Rádió még 
luxuscikk volt. A faluban nem is volt talán 
senkinek. Így, azon gondolkoztak a legtöb-
ben, el kell hagyni a lakhelyet, de minél ha-
marabb közelebb kell kerülni az ismert na-
gyobb városhoz.  Ez a város Szeged volt. 
Már Kanizsán is beszélték, mi lesz a kisem-
berekkel. A sorköteleseket már behívták.  A 
hadköteleseket is mozgósították. A falu né-
pe, aki akkor oda lett telepítve, az mind-
egyik arra szánta el magát, megy Szeged 
felé, mindenki csak pakolt. A saját szekeré-
re. Saját élelmét és a lovainak vagy a lová-
nak abrakot. Meg a csomó gyerekeit. Máris 
tele volt a saját szekere, indult a megadott 
napon. Felindulás… Megvolt a kis konvoj.  
Egy tizenöt szekérből álló menetoszlop. 
Irány Szeged! Igen ám, amikor összetalál-
koztak a katonai menet oszloppal, kettévág-
ták a kis menet konvojt, aki túl volt, az me-
hetett tovább, aki az innenső oldalon volt, 
azt visszazavarták, szó szerint, azt kiabálták 
menjetek vissza, nem lesz semmi bajotok. A 
honvédség őrséget hagyott az úttesten, hogy 
ne menjenek tovább. Saját magam és a csa-
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jónép. Amit megtudott, már csak azt mond-
ta. De csak annak, akinek merte. (Az édes-
apám írásából lett kimásolva, szó szerint!) 
Mert az édesapám azt tudta, hogy hol van a 
láger, a gyűjtőhely. Idő után ő cselekedett, ő 
volt az első, amikor felszabadították a ha-
zánkat német uralom alól. Így, megkapták a 
családok egyesítési jogát! Lehetett kérni, 
hogy a családokat egyesítsék. Már elment a 
magyar konzumhoz, már meg is kapta az 
engedélyt, hogy hazahozassa a családját, 
csak megfeledkezett az édesanyáról, és ott 
lévő apósáról, de amikor megkapta az enge-
dély az már csak így szolt, hogy JANKÓ 
JÁNÓSNÉ CSERNIK IRMA és családja. 
Felírt gyermekei név szerint. Aláírva, lepe-
csételve. Irány a szerb hatósághoz. Mert a 
lepecsételt levelet személyesen kell átadni.  
De ki vigye el az ott lévő hatósághoz? Mert 
bármi is bekövetkezhet. A háborúnak itt vé-
ge van, de bármi is megtörténhet, elvállalta 
a kis JANKÓ GYÖRGY. Valóban igen kicsi 
emberke volt, valóban, mint egy kisgyerek. 
Átment a határon, nem szólt neki senki, 
megkereste az ott lévő hatóságot.  Átadta a 
borítékot, a lepecsételt levelet. Elolvasta, 
megadta az engedélyt, hazamehetnek az ott 
rekedt családtagok. De csak a megadott csa-
ládtagoknak. Név szerint. Megjött a nap, ki 
lettünk pakolva.  Nem felejtette el az anyját 
meg az apósát. Mert nem is lehetett. Így 
csak a családtagoknak szólt.  
Megjött a szekér, meg az egyenruhás.  
Indulásra kész a család. Mi van elvámolni 
való? Mi van abban a kis zsákban? A zsák-
ban volt a kis faedénybe még megmaradt kis 
mennyiségű juhtúró. Természetesen meg a 
kősó! Ezt ki akarta rázni, nekivágódott az 
egyenruhás lábának. Kegyetlenül káromko-
dott. Szerbül. Bozse, bozse. Ott a szekér. 
Indulásra kész! 
   Elindultunk. Felrakták a gyerekeket a sze-
kérre. Irány az ismeretlen magyar határ felé. 
Kísért egy egyenruhás, lóháton. Gondolom 
ő sem ismerte a területet. Haladás közben 
ott termett a kis Jankó Gyuri, nagyon meg-
örültem neki. Mondja az édesanyám, hisz a 
nénémnek a fia, int, hogy hallgassak, laka-
tot tesz a szájára, haladtunk tovább, az 
egyik falu már ismerős volt a Gyurinak, 
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ládom is a visszazavartak közé tartoztam. 
Vissza a volt házba, ott voltunk még két hé-
tig, eközben a kis bíró dobolva haladt, kia-
bálta, mindenki vesse el a megadott őszi ve-
téseket. Bizony el lehetet vetni, de nem jó 
szívvel. Már el volt vetve az őszi árpa, csak 
még a búza volt vissza.  El lett vetve, csak 
várakoztunk, hogy mi lesz!  
   Úgy beszéltem meg az asszonnyal, hogy 
holnap levágunk egy jó kora süldőt. És ki-
sütjük, várakozó állásba helyezzük magun-
kat. Így is történt, korán nekikezdtünk, az 
asszony meg én, és a fiam, aki már tizenhá-
rom éves volt. Apósom is besegített.  Szét 
volt szedve már a disznó, amikor a kis bíró 
az utcán haladva dobolt, kiabálta, hogy min-
den tizenhat évestől hatvan éves korig jelen-
jenek meg az iskolaudvaron, háromnapi hi-
deg élelemmel. Azon a napon reggel igen 
ködös volt az idő, mert este esett az eső. 
Ahogy megjelent a kis bíró, elhaladt az ut-
cán, nyomba ott termet a volt segéd. A Ká-
roly. 
   Mert az apósommal már ott vannak. Li-
hegve mondja. Kapkodja a levegőt. Hagyjon 
itt mindent, mert a férfiakat beöltöztetik ka-
tonai ruhába, és kiküldik a frontra. Nem volt 
más, ha életbe akartam maradni, elbúcsúz-
tam a családtól, az édesanyától, meg az apó-
sától. Mert már a két idős, az minálunk la-
kott. Magamhoz vettem az irataim és irány a 
kukoricás, mert a falu déli részén még nem 
volt levágva a kukoricaszár, ott távoztunk el 
a nagy ködbe. 
    Itt vége szakadt a családi köteléknek. 
Édesapám írásából, az elmondásából lett ki 
másolva: Azon a napon még tudtak haladni, 
mert még köd volt. Utána már csak éjjel ha-
ladtak, hogy ne legyenek láthatóak. Éjjel 
volt a haladás, nappal pedig a kúpszárakba 
voltak. Így jutottak el az úgynevezett szege-
di földre. Ez egy kis birtokosnak a földje 
volt, felajánlotta a szőlőjében a présházat, 
így itt gyűlt össze a vándor férfinép egy ré-
sze. Itt értesült arról, hogy hol lehetnek a 
család többi tagjai. És innen jártak be Sze-
gedre. Természetesen gyalog. Nem volt he-
lyi járat, sem busz, még kerékpár sem. Így 
maradt az úgy nevezett apostolok lova. Ne-
hézkes volt a hírközlés, nem igen beszélt a 



csak ült a szekéren, beszélt az egyenruhás 
katonához. Azt ajánlja, ha itt átmegyünk, 
akkor egy igen nagy kerülőt levágunk, mert 
nagyon nagy a távolság, este lesz, mire oda-
érünk. Beleegyezett az egyenruhás.  Mit adj 
ISTEN, áthajtott a kocsis azon a kicsinyke 
vízfolyáson, ez egy rét, mint kaszáló. Az 
egyenruhás az meg később tudta meg, hogy 
ez a kis vízfolyás a határ. Utánunk kiabál, 
most mi lesz énvelem? A Gyuri visszakia-
bálta: Gyere te is, mert te is magyar vagy! 
Még az éjjel egy elhagyott istállóba aludt a 
kis család, volt szalma meg széna, enni kap-
tak a lovak. Másnap haladtunk, nem volt 
messze, csak várni kellett, egy elhagyott 
hídnál dolgoztak már emberek, átmentünk, a 
sok fa már beleért a vízbe. Úgy dél után, 
estefelé találkozott a család, nagy volt az 
öröm. (Csak azt megérjem, hogy találkozzak 
az urammal, a hitvesemmel, a családfővel, 
az apával. Mondogatta az édesanyám.) 
   A találkozás. Egy elhagyatott, kiszőrösö-
dött személy, a családom nem akarta felis-
merni és elismerni. Mégis öröm volt, hogy 
együtt a család. Ebben a présházban voltunk 
egy ideig. A gazdaasszony ellátott minket 
élelemmel, krumpli, hagyma, zöldség, mi 
azt megfőztük és jó volt. Hozott szilvalek-
várt meg kenyeret. Külön ő készített lekvá-
ros kenyeret a gyerekek részére, hadd ken-
jék össze a szájukat lekvárral. Sok volt a 
gyerek, mert így összeverődött vagy három 
család, mind rokonok. Károly, meg a család-
ja. Pali, meg családja, az én családom. Volt 
annyi gyerek! Kissé már enyhült az idő, nem 
volt már hideg. A Károly elment Szegedre, 
beállt a rendőrség kötelékébe, így kapott 
egyenruhát. Már volt egy kis tekintélye. A 
körzet az úgy szólt: a megadott helyen, így 
bárhol volt, az ott volt az a hely. Megjött az 
az idő, megtudta, hogy Vaskúton vannak a 
többi székely családok, akiket már ismert 
még a FOGADJISTENBE. Oda kell menni. 
Ott már együtt lesznek az ismerős családok, 
jobban fog kialakulni az élet sorsa. Elment 
oda, jelentkezett, könnyebb volt utazni, mint 
egy civilnek, bármit megállíthatott, bárkit. 
Mert akár honvédségi autót is megállíthatott. 
Csak azt mondta: hivatalos ügy. Visszaérke-
zés egy hét. Még előbb eközben elhoztam a 

gyalupadot. Ott készítettem pince ajtókat. 
Nem maradtam adósa. Mert valamivel meg 
kellett fizetni. Még ott sem volt pénz, csak 
a munka. Ezzel lett meghálálva. Meg lett az 
indulás ideje. Így, indulás. Két nap. Több 
kis községen mentünk át, de Jánoshalmát, 
azt megjegyeztem. Haladás közben egy éj-
szakát a szabad ég alatt töltöttünk. Nem 
volt hideg. Oly kellemes tavaszi illat, mert 
már a fű is kihajtott. Másnap megérkeztünk. 
Abba a községbe, aminek a neve: 
VASKUT.   
   Bizony-bizony mondom, nem valami 
megtiszteltetésbe volt a részünk. A ház, 
ahol kijelöltek részemre helyet. A ház asz-
szonya mindennek lehordott. Mindenféle 
cigánynak. Menjetek el innen, mert ti cigá-
nyok vagytok, csak ki akartok rabolni. Az-
tán megjelent két fiatal rendőr, azoknak már 
szót fogadott. Kis idő után megjelent a Ká-
roly, a rend fokozatára nem emlékszem. A 
fiatal rendőr már jelentett, a Károly, ez már 
sokkal komolyabban vette a feladatát.  
   Megkérdezte az asszonyt: Ki akarod nyit-
ni az ajtó? Vagy nem, mert ha nem, akkor 
én berúgom, mész a mesterért, megcsinálta-
tod! Meg téged bevitetlek az őrsre, ott meg-
tudod, milyen a földön aludni. Eközben az 
öregasszony hozta a kulcsot, kinyitották. 
Lakásba a rend úgy is maradt.  Semmihez 
nem lett hozzányúlva. Minden maradt a he-
lyén. Másnap bejött az öregasszony, meg-
látta, már másképpen beszéltek, mint a teg-
nap. Másnap beszéltük, mint családfő csa-
ládfővel, segítek a mezőgazdaságban, amíg 
itt vagyunk, mert nem biztos, hogy itt mara-
dunk, majd valahogy alakul, lehet, hogy el 
kell menni, vagy el megyünk tovább. Mit 
döntenek a jövőbeli hatóságok. Leültünk, 
megbeszéltük, már akkor kezdődött a tava-
szi munka, de csak az udvarba, egy tehén 
volt, meg egy kis üsző. Ezzel, hogy lehet, 
és mit lehet kezdeni? Jobb takarmányt, több 
abrakot kell juttatni, mint egy rendes jó-
szágnak. No, eközben még felajánlottam az 
istálló ajtók kicserélését, ha volna deszka. 
Nem kezdtem kutatni, hogy hol, mi van 
Csak egyszer előkerült a deszka. Hozzálát-
tam a munkához, egyszer csak elkészült az 
ajtó. Az istálló ajtók. Na, látja, mindent 
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meg lehet oldani, csak akarni kell. Abba biz-
tos voltam, hogy ők is tudták a Hitler kíván-
ságát, hogy minden nemzet a maga hazájába 
menjen. Teljesen, de megnyugodva, összeba-
rátkoztak, megértettük egymást. Megmutatta, 
hogy hol vannak a földjei. Már azon tavasz-
szal. Együtt végezték a földeken a munkát. A 
további vetést, a kapálást, az aratást, a behor-
dást, a cséplést. A cséplés alatt úgy intézte a 
dolgokat mintha mi lennénk a cselédek, és ő 
a gazda, a padláson megmutatta az elcsépelt 
gabona hová legyen öntve. A szalma hogyan 
legyen rakva, a polyvát hova akarja.  Ez 
mind elfogadható. Hagytam, mert tényleg őt 
tekintettem a felettesnek. Nem akartam, 
hogy úgy tekintsen rám, és a családomra, 
mint egy számkivetettre. Pedig országos 
szinten azok voltunk. Így éltünk egymás 
mellett. Pedig nagyon jól tudta, hogy a férje 
az az SS SS kötelékbe van.  Ott teljesít szol-
gálatot. Ezt nem tekintette bűnnek, de hogy 
mi ott vagyunk, az már halálos bűn.  
 

Egy kis kitérőt mondok el. 
A tanítási időnek végén, úgy június végén, a 
fiú, amikor hazahozta az értesítőt kiderült, 
rossz jeggyel végezte az osztályzatát. Asz-
szony létére, úgy elverte a kedves fiát, az 
egykét. Így még én sem láttam elverni em-
bert.  Előkerült a katonai derékszíj. Elkapta a 
haját, mert hosszú haja volt, ahogy érte, úgy 
ütötte a gyereket, a csatos szíjjal, kiabálta, 
Jancsi a két-két négyes az micsoda? Csak 
ütötte, csak ütötte. Már nem is jajgatott a 
gyerek, csak nyögött. Gondoltam, kivédem. 
Nem bírtam nézni a kegyetlen megfeddést. 
Ez már sok. Lépkedve odasiettem, kivédem a 
karommal.  A szíj elébe tartom a karom. 
Majdnem én is kaptam. Megáll, rám néz, én 
meg rá. Látom a szemeit, csupa vérbe van-
nak. Magas hangnembe mondom: meghal a 
gyerek! Nem mehet tovább így, a gyerek a 
földön! Ott hagyott a gyerekkel együtt, el-
megy otthonról. Három napja nem láttam. 
Hogy hol volt, azt nem tudom! 
   Egy hét után mertem megkérdezni a gyere-
ket, miért tetted, amit nem lett volna szabad 
neked tenni? Nem értél rá tanulni? A gyerek 
megáll és pimasz módra: Ez csak ti miattatok 
volt! Igen? Miért? Azért mert ti itt vagytok! 

Tudod, téged kár volt kivédeni. Anyád té-
ged agyon kellett volna verjen. Egy ilyen 
kölyök, aki csak arra lett nevelve a gyűlö-
letre, meg az utáltságra, az ne legyen kivéd-
ve! Ezután már nem úgy ment az együttlét, 
mint odáig. Mindezt meg kellett volna is-
mételni, de többször. Érted Jancsi. A jobb 
tanulás érdekébe! 
   Az anya otthagyott mindent, elmegy, de 
még otthonról is, nem is látták hazajönni, 
hogy hol tartózkodott az éjjel, csak ő maga 
tudja. Egy pár nap multán, oly kékek voltak 
a karjai meg a feje be volt dagadozza, a sze-
me! Kérdeztem, mi ért? Nem tanultál, nem 
értél rá? Ez volt a válasz: Mert ti itt volta-
tok! Jancsi! Jancsi! Majdnem én is ütöttem, 
ezért a szóért, alig tudtam magam vissza-
fogni. Látod, mindezt megérdemelted, amit 
kaptál. Az a jó eredmény, mit hoz jövődre! 
Egy ilyen gyermek, aki csak arra lett nevel-
ve, az utáltság kimutatására, az ne legyen 
kivédve! (Ismételtem a szavakat, csak ismé-
teltem.)(Itt én is tanultam. Bizony mondom, 
én is tanultam, de nagyon sokat!) Csak két 
szóból. Már az jött a gondolatomban, kár 
volt téged megsajnálni, ki kellett volna be-
lőled verni még az utolsó szuszt is! (De 
nem szóltam semmit.) Csak egy kicsit mer-
tem hangosan gondolkozni. Hát nem? A 
további munkák már nem úgy mentek, mit 
odáig. Nem haragudtam a családra, de ez 
már mégis sok, amit ez a gyerek mondott. 
Az ember csak úgy elgondolkozott. Min 
átmentünk és egy gyermek így beszél énve-
lem szembe! Már a kukoricatörést meg-
kezdtük. De nem volt más, amit tenni. Itt a 
bánat az volt, hogy mi van, és mi volt.  
   Azon a nyáron egyik alkalommal vártuk, 
hogy megjön már az eső. Azon a határon 
megjött, de oly nagy vihar és eső, vele 
együtt a jég is. Úgy elverte, alig maradt va-
lami, szinte csak a csonk. De csak abban a 
sávban. Így kukoricatörésről le lehetett 
mondani. Úgymond, kukoricáról is. Úgy-
hogy, alig lehetet összeszedni valamit. 
Olyan kicsi volt, az az üsző, hogy a jármot 
is ölég volt cipelni, nemhogy a szekeret is 
húzni.  Azt is megoldottam, hazakerült a 
kevés kukorica. Minden odakerült, ahova a 
gazdaasszony mondotta. Mindezt én is tud-
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tam, csak övé legyen az igaz, az utolsó szó. 
Az őszi szántás, vetés újból megkezdődött. 
Úgy jártam a földekre, mint a sajátom lett 
volna. Mert ő volt a tulajdonos, mi meg a 
beosztottak. Mint már említést tettem, volt 
egy traktoros, azzal szántattam fel a földet, a 
vetést, azt meg kézzel, a boronálást azt meg 
a tehenekkel, készen volt, nem voltak a föl-
dek oly gyomosak, könnyen ment a szántás.  
   
 Azután, egy alkalommal, úgy fél füllel 
meghallottam, hogy ma este gyűlés lesz, az 
úgy nevezett közgyűlés, amit a közjegyző 
fog vezetni. Megalakítsák az új törvényben 
megadatott lehetőséghez a bírói testületet. 
Nem akartam kimaradni, én is elmentem. A 
gyűlésen megválasztották a tagokat, úgy ti-
zenkettőt, mert ennyi a megadott létszám, és 
nem több. Hát a mi csoportunkból senkit 
sem választottak meg, még egyet sem. Mert 
az odatelepítettek, mint már előbb érkezet-
tek, az úgy mond Bukovinából származottak 
lepték meg a községet, a jobb házakat fog-
lalták el. Ez nem volt olyan nagy baj, csak a 
viselkedések voltak rosszak, és kirívóak. Ez 
bizony a későbbieknek nem tetszett… Így 
lenézték a később érkezőket. Mert meg 
akarták mutatni, ki, ha nem én. Pedig hol 
voltak még ők. Hadd ne mondjam el… Még 
a béka segge segítsége alatt voltak. Csak 
nem ismerték el, csak a nagyvonalúság, a 
nagyüresség volt bennük, más semmi. Na, 
ebből ennyi őlég. A felháborodásnak ez lett 
a vége, hogy a csoportunkból egynéhányan 
úgy döntöttek, van még más lehetőség, meg-
oldás. Még nem indult meg a közlekedés. 
Baja és Dombóvár között.  A híd, az le volt 
bombázva! Erre a szóra majd még visszaté-
rek! Többen a lenézés miatt úgy döntöttek, 
elhagyják a községet, keresnek egy új he-
lyet, ahol csak ebből a csoportból voltak. 
Eljöttek GRÁBOCRA. Ez a hely nem tet-
szett, mert sokkal nagyobb volt a talajemel-
kedés, mint valaha. Őlég volt a nagy gödör-
ből. Idő szaladt.  Irány tovább. Szászvárig 
gyalog, ott jelentkeztek. De ott már meg volt 
alakítva a bírói egyesület. Itt kereste a rend-
őr a rendőrséget. Azon nyomban jelentkezett 
az elhelyezéséről, megkapott mindent, ami 
csak kell. Pl. lakást. 

IGY HALADTAK TOVÁBB, ELJUTOT-
TAK  EGYHÁZASKOZÁRRA 

EGYHÁZASKOZÁR. Ott is megkeresték a 
helyi jegyzőt, voltak vagy jó néhányan. 
Jegyző fogadta, őszinte volt, még nincs 
megalakítva a helyi bírói testület. Azon 
nyomban megalakították a helyi bírói testü-
letet. Maradt a jegyző a helyén. Rögvest a 
bíró, a nagy mellűséggel, mert ugye, ki, ha 
nem én! 
Jegyző: Balázs László.                                                                                                       
Bíró? Bandi György. 
Rendőrségi megbízott. Polgár Károly. f 
törzsőrmester 
Testület tagjai.  
Antal Demeter 
Gyurka János 
Ládás István 
Gyurka József  
Gál István         
Polgár István 
Gyurka István, vadőr                                                                                      
Vadána István  
Katyi György   
Katyi Ferenc  
Tálász Miklós 
Bene István, kis bíró.  
Csobán György, a kitelepítési bizottság el-
nöke 
Jakab Rafael 
Gyurka György 
Gyurka Mihály 
Így megalakult a bírói testület. Mindezt a 
jegyző, Balázs László, jegyzőkönyvbe vette, 
és aláírták. A faluban elismerték, vagy nem, 
az már mindegy volt! Megalakult a helyi 
bírói testület.  Így nem tudtak ellene csinálni 
semmit. Visszakerültek a volt lakhelyükre, 
egy része csomagolt, csak úgy, nagyjából.  
Ott hagytak mindent, vagy nem volt mit ösz-
szepakolni. Eljöttek erre a helyre. Ők voltak 
a nacsalnikok. Itt mutatták meg azt, ki, ha 
nem én. Már egy jó fél éve itt voltak mire 
mi is eljöttünk ide. Nem másért, csak az itt 
lévő ismerősökkel legyenek egy helyen. 
Vagyis a nagycsalád. A rokonság és család-
jai! Ott maradtam volna én! Csak a fahiány-
ban szenvedtem. Meg ezen a tájon megvolt 
a famennyiség. El kellett menni a községhá-
zára, kijelentkezni! A jegyző megpróbált 
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kézzel elvetni, a boronát már elbírja a más-
fél marha. Ló, az szóba sem jöhetett, mert 
innen már elvitték a felszabadítók, vagyis 
bevitték szolgálatra és maradtak tovább 
szolgálatba. (A ló is, meg a gazdája.) 
   Csak úgy, megjegyzem: Málinkó robot, a 
gazdával együtt. Aminek nem lehetett ellen-
állni, mert osztályellenes. Természetes, kis 
apróság. Meg nem ért egyet a hatósággal. Itt 
külön ki kell emelni az ott lévő idegen ajkú-
akat, vagy a megjelöltek vagy furcsán 
mondva a megbélyegezetteket, inkább a be-
sütöttek. Tudják, akinek a hona alatt be volt 
sütve, az a besütés. Hadd ne firtassam a dol-
got. Azok az idegenek, de önként vállalták, 
hogy a saját hazáját és saját anyját is megtá-
madja. Azok voltak, akik SS SS államuktól 
megkapták az óriási támogatást, így lehetett 
szép, új típusú házakat építeni. Akár most is 
el lehet menni és megtekinteni. Még mindig 
ki lehet emelni az ilyen házakat, hogy hová 
tartoztak. Itt mindenki bírálja el, mi volt ak-
kor.  Kibe bízhatott meg az egyszerű kis em-
ber. Bárhol meg lehet tekinteni a típusháza-
kat. Meg lehet bírálni. El lehet bírálni. Lehet 
következtetni. A sok kedvezményt az SS SS
-től kapták. 
Ni csak, ni csak!? 

Egyszer hallom, megérkeztek az önmaguk-
tól megbízott káderek, és hol járhattak, majd 
fogom hallani. Egyszer hallom az én riváli-
som nevét (az a-nal-fa-bé-ta), hogy ő már 
intézkedett. Ott már ő a bíró, már megalakí-
totta a helyi bírói testületet. Hát, máris in-
dulnak.  Mennek az új helyre, így a legtöbb 
máris megy. Egy-két nap elteltével, megyek 
a hivatalba. Abban a pár napban, egyik alka-
lommal összefutottam a jegyzővel.  Arra 
kért, maradjak a helyemen, meglátom, jobb 
lesz a dolgom. Majd este mondom a felesé-
gemnek, nem egyezett bele a dologba, csu-
pán azért, mert igen kevés az ismerős. El-
mennek a rokonai, egyedül nem akar itt ma-
radni. Hallod, figyelmeztetem az Irmát. Itt 
van, itt van közel az iskola. Meg a város. 
Majd jobban fogják látni gyerekeink az éle-
tet, mind mi. Nem hallotta meg a kérésem, 
csak menjünk és kész. A családi béke többet 
ér, mint a gyűlölet, a veszekedés. Így hát, 
úgy döntöttem, megyek a többi után. Így 

Csángó Tükör Életrajz 22 

rábeszélni. Nem így történt! Mert mindegyik 
hallgat a maga fajtájára. Még ott maradtam. 
Az év augusztus derekáig, már őszi vetést 
megejtem, elvégzem, még mindig arra szá-
mítottam, hogy a traktor felszántja a többi 
földet. Megígérte a felszántatást. Mert nem 
volt könnyű rábeszélni az ottmaradásomra a 
feleségem! Megkérdezte a jegyző, mi az ok, 
hogy el akarok menni? Az igazat mondot-
tam: Nem vagyok megelégedve a testület 
tagjainak a viselkedésével. Nem ismerek 
senkit. Mindezt, ki kell mutatni, és bebizo-
nyítani, akkor rá szavazok. Ha az iskolai 
végzetsége nagyobb, meg rátermettebb. Vé-
gig hallgatott a jegyző, és válaszolt. Tudja, 
én magát nagyon megértem, és igaza van. 
Minderre sor fog kerülni, csak ki kell várni 
az időt.  Még nem érett meg az idő. Csak 
lassan halad az idő! Ha meghallgat! Csak 
azért megyek el a családommal együtt, mert 
a többiek, a rokonok elmennek. Nem akarok 
én vezér lenni, csak nem szeretem, ha valaki 
igen kiemeli magát, csak úgy ki néz a fejé-
ből, és nem lát semmit. Elnézést kért a jegy-
ző. Megkérdezte, mi a maga iskolai végzet-
sége és szakmája. Az én szakmám kovács-
mester. Mesternek érzem magam. Mert az 
vagyok. Elvégeztem a három év inasságot, a 
megyei vizsgával. Meg két év segédi vizsgát 
kellett tennem. Országos vizsgával. Mind 
kitűnőre vizsgáztam. Volt időm bőven. Meg 
fegyvermesteri vizsgám is van. Tevékeny-
kedtem, mint csiszár! Sok inas meg segéd 
került ki a kezem alól, aki az én műhelyem-
ben tanult és gyakorolt. Mindig az volt a 
kikötésem. Tanulni. Tanulni. Tanulni. 
   Az első az intelligencia. IQ. És a beszéd-
készség! Tudja, ma megfordult a világ. Úgy 
látom, és igaz! Így lesznek az elsőkből az 
utolsók. Tudja, jegyző úr, mindezt nem lehet 
kibírni. Menetre felálltam. Egy szóval el 
akartam búcsúzni. Kézbe vettem a kalapom. 
Erre a jegyző is felállt, nyújtja a kezét, csak 
annyit mond: Maga kellene itt énnékem! 
Csinálnánk rendet! A sok analfabéta közt. 
Hát, igen! Vissza a családomhoz, vissza, 
vissza a lakhelyemre. Vissza a napi mun-
kámhoz, onnan a határba. Mert szántotta a 
traktor, csak ki kellett várni az időt. Csak 
még augusztus volt. Ha már fel van szántva, 



többen is szólnak, nem akarok ővelük jönni, 
mert ők mennek, mert ott jobb lesz. Mert sok 
az erdő, könnyebb a fatüzelést megoldani. 
Ebben igazuk volt. Belementem. Rendbe. 
Hát összepakoltunk, ami csak volt, a ruhane-
műt, semmi bútort, meg a gyalupadot, a szer-
számokat. Így, indulás előtt még visszamen-
tem a jegyzőhöz, elbúcsúztam. Csak azért 
mert megértettük az élet titkait, egyetértett 
énvelem. A jegyző nem akart hinni a szemé-
nek, mikor meglátott. Figyelve csak néz. Ide-
figyeljen, Jankó! Azt hittem, megértsük egy-
mást, de úgy látom, mégsem. Az utolsó sza-
vai azok voltak, maradjon, ha nem, mindig 
nyitva áll maga előtt az iroda ajtaja! Meleg 
kézfogás, egy ölelés (meg egy szótlan eltá-
vozás). 
Kikísért a bejáratig. Végig elkísérte szemmel 
a távozásomat. Vagyis, én nagyon sajnáltam 
a helyet, mert igaza volt a jegyzőnek. Pako-
lás, megyünk az állomásra, mert az is volt a 
községnek. Csak a családba nem volt a meg-
értés, hogy maradjunk. Nem tetszett, hogy itt 
kell hagyni ezt a megadott lehetőségeket. 
Mégis, indulás az állomásra. Pakolás a pogy-
gyászba, a személykocsiba, a városig ott 
igencsak kellett várakozni, mert még nem 
próbálták ki a pontonhidat, csak úgy déltáján 
sikerült átjutni a hídon. Érdekes volt, még 
nem láttam ilyet. Végig kürtöltek a mozdo-
nyok, négy vagont, két, négy, huszonnégyes 
mozdony, az egyik elől, a másik hátul. Na-
gyon lassan haladtak át a Dunán. Csak úgy, 
lépésbe.  
   Itt megemlítem, mert eszembe jutott, amit 
tett, a négy a vörös csillagos zöld repülőgé-
pek, melynek az oldalán is igen nagy vörös 
csillag volt festve. Amit az a három röpülő 
csinált az teljesen világi katasztrófa, ilyet 
még nem látott az ország, kivéve Baja. Erre 
később visszatérek. Átértünk a Duna nyugati 
oldalára, úgy megkönnyebbült a szívem! 
Amit még nem mondottam el, a rengeteg 
ember, aki csak arra várt, hogy mi lesz a kis 
szerelvény sorsa, az ott lévő és áthaladó sze-
mélyeket, azokat előre átküldték a pontonhí-
don. Ne adj Isten, ha mégis előre fordulna 
valami nagy baj, akkor a nép megmarad. A 
sok rendőr, a sok civil, a sok nép, aki csak 
arra várt, hogy lássák, mi lesz a sorsa a pon-

tonhídnak. Mert a hidat az akkori kimustrált 
honvédségnél megmaradt pontonjaiból rak-
ták össze. Így sikerült, átjutottunk. A nyu-
gati oldalon egy rövid, kis kitérőt alkottak. 
Így, tovább haladhatott a szerelvény. Így 
már meg volt oldva a hídon az átjárás. Tud-
tunk tovább haladni, Máza-Szászvárig. Az 
volt az utolsó állomás. Kipakoltak, egyben 
behordtuk a nem sok holmit, a nagy raktár-
ba, ott töltöttük az éjszakát. Meg volt már 
szervezve, a szekerek már másnap megje-
lentek. Újra felpakoltuk a nem sok holmit, 
meg a sok gyermeket. Irány a kijelölt hely-
re. Hogy ki volt a fuvaros, azt meg nem 
mondom. Haladtunk a falvakon át. Ez volt 
SZÁSZVÁR. Kissé szomorúan, de mégis 
követte a TÓFŰ, egy kis vigasz volt, hogy 
lesz fa, amire mégis az ember vágyott. A 
tüzelő megoldás. A dombvidék, az is na-
gyon hiányzott. Ezt mind előre lehetett lát-
ni, a jövőt, ahogy megoldódik. Csak egyben 
nem láttam semmi kiutat, ez énbennem csak 
úgy motoszkált, nem láttam semmi jót. 
Amíg ideértünk az erdőn. Már mondták, ez 
az erdő már oda tartozik. Lassan kiérünk az 
erdőből, egy csodálatos szép szerpentint 
láttam. A nyugati oldalon. Ott a hegy tele 
volt itt-ott elhelyezve kis présházakkal, cso-
dálatos a hely. Élvezetes volt széjjel tekin-
teni. Mindvégig csak lejtő. A szerpentinen 
lefelé, csak az járt a fejembe, ha ez a rivális, 
megint énbelém köt… Már a kezében va-
gyok, így most ki fog vélem szúrni, ahogy 
csak akar. Leértünk az aljra, most ő várt 
bennünket. (Jómagam csak arra gondoltam, 
ha nem jó, amit én elkezdtem, akkor miért 
folytassa?) Ott az erdő alatt egy kis tisztás 
volt, ez egy kis terület, az vad diós, igen 
szép volt. Be lehetett látni az erdőbe, igen 
mélyen. Megpihentek a lovak. Tartott egy 
kis eligazítást. Elmondja, ez a község egy 
igazi sváb közösség, a vallásuk az evangéli-
kus. Itt mindenki ki lesz telepítve, mert ők 
el fognak menni a saját hazájukba. Vissza, 
vissza Németországba, csak ki kell várni. 
(Ezt majd ki kell várni.) Engedte a szekere-
ket a faluba. Elérjük az első házat. 
   Elébe állt. Jómagam ott voltam a szekér 
mellett. Elébe állt a menetnek. A ház ház-
száma százötvenhat. Elmondja, te, János, itt 
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fogsz majd lakni, kinyitotta a kapukat, jött a 
háziasszony. Óriás magyar töréssel mondja: 
Innen kifelé, nembe! Már ott is volt a rendőr-
ségi megbízott, csak őrá nézett, bement a 
háziasszony, nem volt itthon a család összes 
tagja.  
A férj, meg a két lánya, a két unoka, lánya, 
ezek iskolásak voltak. Meg a nagymama. 
Ahogy mondom, csak heten voltak. Így lepa-
koltak minket a fészer alá.  A pajtába ott vol-
tak. A délutáni órákban. Megérkezett a házi-
gazda, nagy peckesen, csak jött és jött. Az 
már megértőbb volt. Megkérdezte, kik vagy-
tok, és mit akartok? Mondtam, mi járatba 
vagyok. Meddig maradtok? Azt nem tudom, 
majd a hatóság el fogja dönteni, meddig ma-
radunk vagy hová megyünk! 
Mi lesz a sorsunk? 
Higgye el, nem mi akartunk idejönni. Minket 
is úgy vetet a sors ide. Azért megértők voltak 
mifelénk, mert estére már főzött a nagyma-
ma krumplilevest. Gondoskodtak, ahogy le-
hetett, már az éjszaka a pajtába aludtunk, a 
zabszénán nem volt hideg. De, még akkor is 
meg lehetett volna érteni az idők szavát. 
Másnap reggel úgy elénk állt, sokat kérde-
zett, honnan jöttek és hova tartanak? Mi a 
kilátás a jövőről. Elmondtam, nem tudom, 
meddig leszünk itt. Azt nem tudom, de egye-
zünk meg egymással, nem tudok fizetni csak 
munkával. Besegítek mindenbe, készítek aj-
tót, a kovácsmunkát elvégzem, csak ne hara-
gudjanak miránk, gondolja át, mit akar meg-
csináltatni, én elvégzem, meglátja, jó lesz. 
Ne legyünk haragba, nem mi akartuk, hogy 
így legyen. Egy pár nap… Mondta, hogy el-
jönnek kukoricát törni. Igen. Letörtük az ösz-
szes kukoricát, csuhésan.  
   Itthon fosztották a fészer alatt, amikor elfo-
gyott akkor mondta, nézzem meg a pinceaj-
tót. Ha lehet, akkor készítsek egy pár ajtót, 
csak kell deszka. Megmondtam, milyen 
deszkára van szükség. Olyat hozott le a pad-
lásról, és a vasalatot. Egy újat készítettem, 
szépre sikeredett, meg volt elégedve. De még 
akkor is ő volt a gazda. Természetesen. Segí-
tetem szántani a tehenekkel. Mert a ló szoba 
sem jöhetett. Mert itt is elkötelezték a bevo-
nulást, lóval együtt. Két fiatal veje, aki már 
be volt sorozva, mint sorköteles. De nem a 

magyar hadseregbe, hanem a besütöttek 
közé, és ott teljesítettek szolgálatot. Mind a 
kettő hősi halált halt, megmaradt újból a két 
lánya, meg a két unoka lánya. (De még mi 
mindig a fészerbe.) A pajtába, az volt alvó-
helyünk. Jól érezte, de ő is tisztába volt, 
hogy ő nekik is el kell hagyni az országot. 
Így, mindig csak úgy suttyómba elment, 
úgy kuncsorgott a bírónál, tegyen valamit, 
hogy ez a család kerüljön el onnan. Ott vol-
tam a fészer alatt, egészen karácsonyig. 
Már igencsak hideg volt. Az volt a kikötése, 
nincs kályhája, aztán egyszer csak hoztak 
asztali tűzhelyet. (Sparheltott.)  
   Nem volt más, kivettem az ablak felső 
üvegét. Helyére pedig lemezből kivágtam a 
füstcső nagyságát, ott vezettem ki a füstcsö-
vet, így a szabadba távozott a füst.   Ki volt 
a jótevőm? Akkor már kényszerítették a 
gazdát a lépésre. Ragaszkodott, nem volt 
fája. A községi erdőből vágtak ki fát, így 
lett fa. Meg nincs kéménye, meg ágya. 
Hoztak azt is, a rendőr megmondta, ha vala-
melyik beteg lesz, maga gondoskodik arról, 
hogy orvos ellátja. Megígérte, csak tava-
szig, úgy is lett. Újból elkezdte a kuncsor-
gást. Hogy nem férnek el, annyian vannak a 
házba. Valóba, igaz volt az állítás. A gazda 
sógora is odakerült. Aki a saját házából va-
lóban ki lett dobva, mint egy rossz kutya. 
Ez a kétszázas házszámból. Igaz az állítás. 
Mások oly csúnyán elbántak el az itt lévő 
idegen nyelvűekkel. Itt, a gazda a saját há-
zában van. Nem tettem ilyet, mégis vissza-
élt. Így megjött a tavasz, el kellett menni a 
faluba, egy másik helyre. A falu nyugati 
oldalán, a vége felé. Az újabb ház a harmin-
cas házszám, ez volt a bíró parancsa, így 
elmentem. Eszembe jutott az a szó: vissza-
élés. (Ez nem volt más.) Azért nem szóltam 
semmit, csak úgy belülről, visszaemlékez-
tem a riválisra. Hogy, akinek Isten nem 
adott, annak Szent Péter nem ad. Mert neki 
sincs. Ott laktam már a harmincas házszám 
alatt. Igaz volt! Elmondom a feleségemnek 
a húga, aki a bába volt, meg a sógorom, 
akik majdnem szembe laktak, az a nagy 
hangosság meg az állandó ottlét, a sok gye-
rek. Kissé untam már, úgy éreztem, teljesen 
le vagyok kötelezve az ittlétükkel. Igencsak 



úgy gondoltam, már ölég. Egyszer csak hívat 
a bíró úr. Észébe jutottam. Eszébe jutottam, 
bizony! Már megint eszébe jutottam. Az nem 
volt őlég. Egy kis időre újból megelégelte, 
megint kijelölt egy másik házat, ami még 
rosszabb állapotban van, nincs istálló, nem is 
az volt a baj.  Ez a ház a vásártér felső részén 
volt, a ház száma kettőszáztizenhetes, ami-
nek az udvarán még kút sem volt. A szom-
szédból kellett hordani a vizet, amely az utca 
másik oldalán, úgy hetven méterre volt. A 
mélység, úgy harminc méter. Meg a nagy 
semmi a házban! Valóban, a volt gazda, 
amely egy kis szerény és hallgatag, mert a 
vallása így követelte, így is tett. Kiköltözése-
kor ott felejtette az egy kabátját az ajtó mö-
gött fölakasztva. Mindezt látta a feleségem, 
az asszonyom. Abban a fél órában, vidd utá-
na, és add át a volt tulajdonosnak, mert talán 
ez volt az utolsó kabátja. Szót fogattam a 
feleségemnek, út közben az járt a fejembe: 
ha ez nem a visszaélés, amit tesz ez a bíró!?  
Itt mutatta meg a bíró úr, ki, ha nem én. Meg 
a nagymellűség, de mégis ő volt a bíró. Az 
volt az igaz, amit ő tett. Ezt a megtámadást. 
Ember legyen, aki kibírja. Megtaláltam a ka-
bát tulajdonosát, átadtam a kabátot. Azt a 
hálálkodást, amit ott kaptam, ez volt az igaz 
emberi.  
   Vissza a kis családomhoz, ott vártak a 
nagy semmibe! Újból neki kezdeni az önellá-
tásnak, a nagy semmibe. Egy pár nap. Újból 
megtámadott egy újabb kihívás, itt már az 
asszony lépett fel, igaza volt. Nem fogadta el 
az újabb kijelölés. A kijelölt ház a száznyol-
cas volt. Megnézte, már ő lépett fel a bíró 
úrral szembe. Ami csak majdnem düledező-
ben volt. Ez után a feleségem ment, intézke-
dett, de nem a lakásra, hanem az irodába, 
ahol ott volt a jegyző, az alkalmazottak is. 
Meg a rendőrmegbízott, végig hallgatták. 
Hangos szóval megkérdezte, még meddig 
csinálod ezt a szörnyűséget mivelünk, te, 
tisztelt bíró úr? 
   A jegyző megnyugtatta. Meg lesz oldva a 
dolog, vége lesz az ügynek. Ez már az ötödik 
kijelölt ház, ami igencsak nem volt meg fele-
lő. Itt a nyakamban a gombóc. Visszaélés. 
Elkerültünk újból a százötvenegyesbe. Majd-
nem a szomszédba. A százötvenhatosra gon-

doltam, már megvolt, ahová le lehetet hajta-
ni fejünket. Fekhelyről nem is beszélve, 
semmi, semmi, és vártuk az igazi megbékü-
lést. Itt már volt egy asztal, székek, meg a 
nagy semmi. Ezt a házat nem lakta senki, 
vagyis nem volt lakója, azaz üres. A százöt-
venhatosból nem szállítottam el az asztalos 
szerszámaimat, úgy egyeztem meg a gazdá-
val, azok maradnak itt, amíg meg lesz a 
megállapodás. Beleegyezett. Gondolom, 
végig kísérte a tortúrámat. Egyik alkalom-
mal eljött a rendőr, a volt segédlakásomhoz, 
elbeszélgettünk. Ezért a csúnya kiszúrásért 
engem okolt. Mert ő erről nem tudott, csak 
a bíró maga tette. Mert a bírónak csak annyi 
joga van, hogy csak javasol, de nem tehet 
olyat, ami emberellenes. Így a segédnek 
eszébe jutott, ki volt a mestere. Így a közsé-
gi háztól lehangolva távozott. Jó egypár nap 
eltelt, már volt asztal, meg szék, meg egy 
ágy, aztán még egy ágy, és kialakult a 
konyha, nem aludtak a gyerekeim a földön. 
Elmúlt egypár nap és elterjedt, hogy jönnek 
még olyan személyek, akik nem ismernek 
határt, sem Istent sem embert. Fülébe jutott 
a volt házigazdának. 
A volt házigazdám így gondokozott: Ha 
már ismerem ezt a családot, és nem volt 
kirívó, megértő volt, elmegyek hozzájuk, 
felajánlom a volt lakhelyet számukra, és 
felajánlom nekik a házamat, földemet. Mert 
ő nem volt olyan, mint a többi. Nem visel-
kedett embertelenül. Úgyis el kell hagyni az 
országot. Egyik alkalommal, este, éppen 
vacsorázott a család az asztalnál. Gőzölgő, 
hajába főtt krumpli meg hagyma, minden 
gyermek maga pucolta, fogyasztotta a fris-
sen főtt krumplit. Kopogás az ajtón, min-
denki odanéz, a családom összes tagja. El-
hangzik a szó: TESSÉK. Nyitják az ajtót. 
Bizony a Pista bácsi! Minden gyermek aj-
kán a mosoly. Második fiam, Anti, adja át a 
székét a Pista bácsinak. Mindegyik megle-
pődött. Meglátogat a Pista bácsi. Hosszasan 
elbeszélgetünk, sok mindenre kitért. Az ő 
életére, meg a családjára, meg a beteg any-
jára, a napi helyzetre, a végén elmondja a 
jövetele célját. Nem burkoltan mondja, de 
komolyan gondolja. Röviden, és nagyon 
komolyan szinte parancsoló hangon. Fi-
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gyelj, János, azért jöttem ide hozzád, és csa-
ládodhoz, mert én és családom úgy gondol-
tuk, mégis nektek adom a házam és a földem, 
legyünk együtt, amíg eldől a helyzet, mi lesz 
a sorsunk. Nagyon meglepődtem. Egy ilyen 
meggondolt és kemény kijelentés. Most és 
nem máskor, választ vár, de most. Azt a vá-
laszt adtam, várni kell egy párnapra, mit dönt 
a tisztelt bíró úr, mi lesz a sorsom. Az volt a 
válasz, azt te döntöd el, nem a bíró, hogy aka-
rod-e a lakást vagy nem. Ez most rajtad mú-
lik. Érted, János? Ennek nagyon megörültem, 
erre felállt, indulásra kész. Akkor megálla-
podtunk, János?!  Örömmel válaszoltam neki, 
nyújtsa a kezét, egy kézfogás. Akkor holnap 
már ott lesztek, rendben?  És távozott, majd 
reggel átmentem az asszonnyal, neki kezdtem 
a felajánlásnak. Megegyeztük, mindenben 
fogunk segíteni. A Pista bácsi keresett egy 
kőművest, az idő alatt felhordtuk a téglát a 
padlásra, kéménykészítésre. A kéményt há-
rom nap készítette el a szakember. Minden 
ott volt kéznél, a feleségem megjegyezte: te-
tűmozgású a mester. Így a munkadíjat, azt a 
Pista bácsi fizette. Így a segédmunkát, azt 
meg mi adtuk. Így lett kémény a szoba felett. 
Így kerültem vissza a kijelölt helyre. Már volt 
hely, mert a sógora az meghalt. Tovább 
együtt maradt a két család, egy fedél alatt, 
még mindig a földeket együtt műveltük dol-
goztuk.(folytatjuk) 

A szöveget rendezte és gondozta Iancu Laura 

Egyházaskozárra költözött asszonyok, középen       

Domokos Pál Péter, a csángók apostola. 

Recept 

Törött csihán 

 
Hozzávalók 2 főre: 50 dkg csihán*, 5-6 ge-

rezd fokhagyma, , 1 hagyma, 3 evőkanál olaj 

vagy 1-2 evőkanál zsír, 3 evőkanál liszt, só 

delikát, ecetes torma 

 
 A csihánból csak kora tavasszal készítenek 

ételeket, amikor az jó zsenge, alig van pár új 

hajtású levele. Ez az első tavaszi vitaminfor-

rás. Ollóval szokták levagdosni vagy lecsí-

pik a hegyét, amin 2-3 levél van. Megtaka-

rítják, megmossák, forró vízbe dobják. Pár 

percig főzik, de szinte elég a forrázás is, 

mert  a csalán nagyon zsenge. Utána lecse-

pegtetik, jó apróra vágják falapítón* vagy 

megtörik egy edényben. A fokhagymát szét-

zúzzák és hozzáadják. A hagymát lehántják, 

kis kockákra vágják, és az olajon megperge-

lik, majd 2 evőkanál liszttel megszórják, az-

zal keveset tovább pirítják, és hozzáadják a 

fokhagymás törött csihánt. Eresztéket* ké-

szítenek a tejből és a maradék búzalisztből, 

ezzel behabarják, megsózzák, delikáttal íze-

sítik és összefőzik. 

Ecetes tormát készítenek, és azt szórják a 

tányérban a tetejére. Az ecetes torma az asz-

talon van, és mindenki vehet is belőle evés 

közben. Puliszkával fogyasztják. 

 

*csihán- csalán 

*falapító- deszka 

*ereszték- lisztes, alkalmanként tojásos ha-

barás 

 

     
Nyisztor Tinka– Pákozdi Judit:     
                            Csángó galuska 
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 Ahogy megjele-
nik gyönyörű 
moldvai csángó 
népviseletében, 
fején kerpával, 
méltósággal, mint 
egy hajdani feje-
d e l e m a s s z o n y , 
olyan, mintha ma-
ga is egy gyönyö-
rű szobor volna.  
Ahogy énekli a 
klézsei Szájka Ró-
zsa ángyójától ta-

nult népdalait, népénekeit, mintha századok-
kal előttünk élt emberek fájdalmai, örömei, 
imái törnének fel a lelkéből. Ahogy családjá-
tól örökölt hejgető dobját veri, szívünkön dö-
römböl. Népdalénekesként gyönyörű pályát 
futott be. A Tatros Együttes tagjaként és a 
Muzsikás Együttes állandó vendégeként ran-
gos népzenei hangversenyek sokaságán sze-
repelt itthon és külföldön egyaránt.  

 
Sikeres képzőművész. Kétszáznál több hazai 
és külföldi önálló kiállítása volt, és egyre 
több intézményt, templomot, kálváriadom-
bot díszítenek az alkotásai. Művei eljutottak 
Európán kívül Kanadába, az Egyesült Álla-
mokba és Ausztráliába is. Hosszú és nehéz 
volt az útja idáig.  

   Moldvában, a Szeret-menti Diószénben 
született. Szülei egyszerű földműves em-
berek, nyolc gyermeket neveltek fel, 
közülük a legidősebb Mária. Kicsi gyermek 
korától rengeteget kellett dolgoznia. Így is 
kitűnő tanuló volt. Korán megmutatkozó 
rajztehetsége, szövő, hímző tudása, 
gyönyörű énekhangja soha, senkit nem 
indított arra, hogy kiemelje, hogy 
foglalkozzék vele. Az általános iskola befe-
jezése után szőlőmunkás lett a 
"kollektívben". Sokáig úgy gondolta, hogy a 
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szőlőművelés lesz a hivatása.  
 Tizenhét évesen fellázadt a neki szánt élet-
forma ellen, tanulni akart, akármit, akárhol, 
ahol lehet. A Brassó melletti Szecsele város-
ban, elektrotechnikai szakiskolába vették fel.  
Kiváló eredménnyel el is végezte. Egy nap jó 
sorsa a brassói Képzőművészeti Népfőiskolá-
ra vezérelte, ahol Klement Béla osztályába, 
grafika szakra nyert felvételt. 
 Esti tagozaton elvégezte a gimnáziumot és 
1986-ban leérettségizett.  
 Az 1989-es romániai változások gyökeres 
fordulatot hoztak az életébe. Sepsiszent-
györgyre utazott és csatlakozott a moldvai 
csángók felemelkedéséért küzdő szervezet-
hez. 
 1990 nyarán, egy Domokos Pál Péter szü-
letésnapi köszöntésére kiutazó csángó kül-
döttség tagjaként először járt Magyarorszá-
gon. Hozzáértő emberek akkor látták meg az 
ünnepeltnek készített rajzait, és meghívták 
Budapestre tanulni. A meghívást elfogadta és 
két gyermekével együtt Magyarországra köl-
tözött.  
 1990 szeptemberében a Nemzetközi Elő-
készítő Intézetben kezdte meg a tanulmánya-
it. Megtanult magyarul írni, olvasni. 
 Elsőre felvették az Iparművészeti Főiskola 
kerámia szakára. A főiskola hamarosan Ipar-
művészeti Egyetemmé alakult. Mestere 
Csekovszky Árpád és Kő Pál szerető figye-
lemmel segítették Mária tehetségének kibon-
takozását.  
 1995-ben jelesen diplomázott, 1997-ben 
kitüntetéssel fejezte be a kétéves mesterkép-
zőt.   
 Diplomamunkája három és fél méter ma-
gas, két méter széles szoborkompozíció. 
Krisztus modellje Róbert fia volt, Mária 
Magdolna alakját Alina lányáról mintázta, a 
Fájdalmas Szűzanyát saját magáról. Ez a gyö-
nyörű mű a Dévai Szent Ferenc kolostor ke-
rengőjében került felállításra.  
 Petrás Mária művészete rövid idő alatt 
széles körben ismertté vált. Katrincás, kerpás, 
hímesinges Babba Máriáit, pendelyes Kisjé-
zusait, üvegkorpuszait, csángó inghímekkel, 
bundamintákkal díszített keresztjeit megszer-
ette a közönség. Műveit jeles művészettörté-
nészek és művészek elemezték, méltatták. 

Életéről, munkásságáról könyvek és filmek 
születtek. 
 Mária kezdetben több kiállításának is azt 
a címet adta, hogy „Panaszkodás Istennek”. 
Egyszer megkérdeztem tőle: 
 - Mit panaszolsz te Istennek ezekkel a 
középkori hangulatú csángó figurákkal? 
Arca kigyúlt, indulatosan válaszolt: 
 – Mindent! Mindent, ami történt és ami 
nem történt a moldvai csángókkal. Panaszo-
lom, hogy évszázadok óta nem oldódik meg 
Moldvában a magyar kérdés, a 
magyarnyelvű szentmisék, a magyar isko-
lák, a magyar nyelv használatának kérdése. 
A középkorban merevedett meg az egész 
csángó élet. Középkori a nyelvünk, közép-
koriak a hiedelmeink. Középkori, ahogy a 
papok a kezükben tartják a népet. Én is 
középkori stílusban mondom el a panaszai-
mat a csángó emberek nevében. Nem, nem 
mozdulok hát onnan, kérem Istent hallgas-
son meg! 

Kóka Rozália 

A fotókat készítette: Mátyás Tibor 

Csángó Tükör Laudáció 28 



Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kitüntetett! 
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

Ferenczes István csíkszeredai költő sze-
rint a Gyimest alkotó három község – Gyi-
m e s b ü k k ,  G y i m e s k ö z é p l o k  é s 
Gyimesfelsőlok – a magyar érzelmű ember 
tudatában olyan, mint a Szentháromság. Ha 
az egyiket kivesszük belőle, az Isten ellen 
való vétek! Ez történt a szélsőséges naciona-
lizmussal súlyosbított kommunista diktatúra 
idején Deáky András nemcsak őseitől örö-
költ, de maga által is választott szülőföldjé-
vel, az ezeréves magyar határnál fekvő Gyi-
mesbükkel, amelynek magyarságán kétszere-
sen betelt a trianoni sors. 1920-ban a Szent 
István-i Magyarországtól, az 1950-es évek-
ben a Székelyföldet magába foglaló, magyar 
többségű Hargita megyétől szakította el a 
szabadjára engedett idegen önkény. Itt lett 
belőle magyar örökségét föl nem adó, mind-
nyájunknak példát mutató értelmiségi tanár-
ember. 
Az idén 75 esztendős kitüntetettünk egyik 
elődje az 1700-as évek elején került kirurgus-
ként a gyimesi határt őrző katonasághoz, ő 
maga pedig a bécsi döntés után a Partiumba 

helyezett édesapja révén született a szilágy-
sági Hadadgyőrteleken. A háború után szá-
mos honfitársával ellentétben családja nem 
nyugat felé indult, hanem visszatért ősei 
földjére, Gyimesbe. Az általános iskolából a 
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium-
ba került, s mint önvallomásában írta: „Itt 

oltották belém a magyarságtudatot, itt készí-

tettek fel a nép szolgálatára, itt eredtek ben-

nem azok a gyökerek, amelyek a későbbiek-

ben meghatározták minden cselekedetemet”. 
Értékes kulturális töltést kapott a marosvá-
sárhelyi tanárképző főiskola hallgatójaként 
is, de amikor 1966-ban diplomás tanárként 
hazakerült, már nem volt hol tanítson, mert 
a román közigazgatás a moldvai csángók 
tragikus sorsába taszította Gyimesbükk ma-
gyarságát, és idegen nyelven kellett tanítania 
a csángómagyar gyermekeket. Deáky And-
rás azonban nem állt be a megalkuvók sorá-
ba. Egy minisztériumi rendeletre hivatkoz-
va, amely elvileg lehetővé tette, hogy a ro-
mán iskolákba járó magyar diákok, ha szüle-
ik írásban kérik, órarenden kívül, hajnalon-
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ként anyanyelvüket is taníthatják, s ő felette-
sei fogcsikorgatása ellenére élt ezzel a vé-
kony lehetőséggel. Megkezdődött számára az 
a máig tartó szellemi partizánháború, aminek 
során minden magyarul tartott óráért, a 
könyvtárban minden magyar nyelvű köny-
vért, minden magyar történelmi emlék felmu-
tatásáért meg kellett, meg kell harcolnia nem-
csak az idegen érdekeket képviselő hatósá-
gokkal, de még idegenszívű honfitársaival is. 

Deáky András vállalta a harcot! Nem 
futott sem külföldre, sem Magyarországra, de 
még a Székelyföld Hargita megyében maradt 
részébe sem. Kislányát orvos felesége szülei-
nél, Marosvásárhelyen járatta magyar iskolá-
ba, s Kolozsváron elvégezte a magyar–német 
szakos tanárképzőt, hogy megtarthassa teljes 
tanári munkakörét, miközben hajnalonként 
folytatta a magyar nyelv tanítását, azoknak a 
csángó gyermekeknek, akiknek erre igényük 
volt. Vállalta a házkutatásokat, a fenyegetése-
ket, könyvtára javának kifosztását, de nem 
hagyta el öröklött és választott szülőföldjét. 
Pedig a megpróbáltatások java még hátra 
volt! 

A diktátor oly sok reménységet nyújtó, 
oly sok lehetőséget csillantó félresöprése után 
Deáky Andrásnak is tapasztalnia kellett, hogy 
mennyi kisebb-nagyobb diktátor maradt nem-
csak életben, de hatalomban is, s azt is, hogy 
a magyarság elleni gyűlölködés milyen mé-
lyen beivódott a többségi nép érzelemvilágá-
ba. Ami lehetetlenné tette, hogy a korábbi 
évtizedekben elkövetett bűnöket jóvátegyék, 
s a két egymás mellett élő nép között mester-
ségesen szított ellentéteket „békévé oldja az 
emlékezet”. Természetes lett volna, hogy a 
politikai rövidlátás által elszakított Gyimes-
bükköt – a többi megyehatár-menti csángó 
kirajzással együtt – visszahelyezik természe-
tes kapcsolatrendszerébe, Hargita megyébe. 
Deáky András és számtalan gyimebükki la-
kos kérvényezte a méltányos közigazgatási 
kiigazítást – mindhiába. Meg kellett küzdenie 
nemcsak a többségi nép kicsinyességével, 
nemcsak saját népének meghasonlottságával, 
de az „államalkotó” többség egy részének 
görcsös félelmével is, ami megalapozatlan, 
hisztérikus vádaskodásokhoz vezetett. Már-
pedig nincs elviselhetetlenebb mindkét fél 

számára, mint mikor a hatalmon lévő több-
ségnek van kisebbrendűségi érzése, mert azt 
nem lehet józan érvekkel kezelni. 

De az élet nem minden területén érte 
vereség a gyimebükki magyarságot, és ez 
elsősorban Deáky Andrásnak köszönhető, 
aki lehetőleg nem vett tudomást az acsarko-
dókról. Követte II. János Pál pápa útmutatá-
sát: ne féljetek! Lépésről lépésre, ellenfeleit 
is igyekezett meggyőzni arról, hogy „ne fél-
jenek”, mert nem ellenük dolgozik, hanem a 
saját népe érdekeit szolgálja. Igyekezett 
megértetni a gyimesbükki magyarsággal, 
hogy „a magyar gyermeknek magyar iskolá-

ban a helye”, s ha nem is fogadta el minden 
falustársa ezt a tételt, nagy nehézségekkel 
ugyan, de a község két iskolájában megvaló-
sították a magyar anyanyelvű oktatást. Gyü-
mölcsöző külföldi kapcsolatai révén korsze-
rű felszerelést kapott Gyimesbükk iskolái és 
kórháza számára, ezt azonban a megyei ha-
tóságok széthordtak, valósággal kiraboltak. 
A Duna Televíziótól kapott parabola-
antenna, és a falubeliek segítségével, kábel-
hálózattal számos család számára lehetővé 
tette a magyar műsor élvezetét. Mindezt egy 
olyan, Bákó megyéhez kapcsolt községben, 
ahol hivatalosan románnak tekintenek min-
den csángómagyart. 

Deáky András példát mutatott a gazda-
sági alapok lerakásának fontosságára is. Ivó-
víz-hálózatot szervezett és épített a község 
gyimesi részén, megteremtve a falusi turiz-
mus számára fontos fürdőszobák létesítésé-
nek lehetőségét is. És hogy az idelátogatók 
ne csak Gyimes természeti szépségeiben 
gyönyörködjenek, többek segítségével létre-
hozta az ún. Rákóczi-várral szemközt az 
egykori ezeréves határ mellett lévő 
Kontumáci templom és erődítmény környé-
kén azt a kiterjedt katonai emlékhelyet, ahol 
az idelátogató zarándokok tiszteleghetnek a 
madéfalvi veszedelem, 1848/49, valamint az 
I. és a II. világháború hőseinek és áldozatai-
nak emléke előtt, akik valamikor fegyverrel 
védték a magyar határt. Többek együttmű-
ködésével helyrehozta a történelmi Magyar-
ország legkeletibb. 30. számú, lebontásra 
ítélt vasúti őrházát, ahová elhelyezték 
Bilibók Ágoston helyi lakos értékes vasút-
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történeti gyűjteményét. Hasonló célt szolgál-
nak a Deáky-panzió környékén létesített esz-
tétikus, megragadó történelmi emlékek: a 
Szent István-szoboregyüttes, az összmagyar-
ság történelmi emlékhelye, Wass Albert és II. 
Rákóczi Ferenc gránitszobra, a 71 esztendeje 
itt harcoló vitéz Sebő Ödön emlékoszlopa és 
mellszobra. Megannyi magyar identitást erő-
sítő műalkotás, köztük egy művészi kivitelű 
harangláb, a következő feliratú harangocská-
val: Valahányszor megszólalok – hirdetem, 

hogy magyar vagyok. 
Ez lehet Deáky András életének és munkás-
ságának is messzire hangzó jelmondata, hi-
szen kitüntetettünk magyarságát hirdeti, a 
magyar örökséget szolgálja minden szava, 
minden kapavágása, minden fejszecsapása. 
Immáron nemcsak szűkebb pátriájában a gyi-
mesi fenyvesek között, de egyre inkább az 
egész Kárpát-medencében és a nagyvilágban 
élő magyarok számára. 
                                                  Halász Péter 
 
 

A táltos galamb 
Valamikor, réges- régen, amikor a magya-
rok királyt akartak választani, összehívták 
a népeket. Szegényt, gazdagot, minden rendűt 
egyaránt. Mikor mind összegyűltek, akkor elen-
gedték a táltos galambot. Akinek a vállára szállt a 
galamb, az lett a király. 
Élt egyszer egy szegény ember, volt annak egy 
jóravaló suttyó fia. A legénykét úgy hívták, hogy 
Mátyás. Ez a Matykó gyerek egy nap megunta a 
nagy szegénységet, s azt mondta az édesapjának: 
-Édesapám, nem ülök én itthon, ebben a nagy 
szegénységben, elmegyek szerencsét próbálni. 
- Eredj, fiam, hátha megsegít a Jóisten! 
Na, a legényke feltarisznyálódott, s elindult sze-
rencsét próbálni. Járt ide, járt oda, kereste, hogy 
mihez fogjon. Egyszer csak beért egy nagyváros-
ba, s hamarosan valami sokadalomban kapta ma-
gát. Nem tudta elképzelni, hogy miért tülekedik, 
zajong ott az a sok ember. Megszólított egy öre-
get: 
-Bácsikám, mi van itt? Mit csinál itt ez a sok nép? 
-Mi vóna? Hát királyválasztás van, fiam! 
Mátyás nézelődött, tekergette a nyakát, de nem 
látott semmit. Felmászott egy kerítésre, hátha 
meglátja a királyt. Nem látott semmiféle királyt. 
Egyszerre nagy csendesség támadt. Kieresz-
tették a kalickából a táltos galambot. A ga-

                                    Fótok: Mátyás Tibor 

lamb vigyázkodott, erre- arra fordult, ide- 
oda repdesett, hirtelen felreppent a Má-
tyás gyerek vállára. A legényke megijedt, 

el akarta hessenteni a galambot, de az nem akart 
leszállni a válláról. 
A népek kiáltozni kezdtek: 
-Éljen az új király! Éljen az új király! 
Az urak megharagudtak, ordítoztak össze- visz-
sza: 
Tévedett a galamb! Az nem lehet, hogy egy 
ilyen rongyos kölyök legyen a királyunk! 
A galambot megfogták, Mátyást elzavarták.  
-Menj innen, te semmirevaló kölyök, ne zavard 
a királyválasztást! 
Mátyás eloldalgott, s arrébbacska megállott egy 
fa alatt. A galambot újra elengedték, hát az má-
sodszor is megkereste Mátyást. Szépen ráült a 
vállára. Az urak csak nem nyugodtak bele, hogy 
ilyen szegény gyerek legyen a királyuk. Har-
madszor is próbát tettek. Amikor újra csak a 
Mátyás vállára reppent a galamb, a nép zúgni 
kezdett: 
-Ez Isten akarata. Nem tévedett a madár! Éljen 
Mátyás király! Éljen Mátyás király! 
Mátyást megkoronázták, dicső, nagy király lett 
belőle. Jó világ jött a szegényekre. Mióta meg-
halt sokszor mondják: 
-Meghalt Mátyás király, oda az igazság! 

Kóka Rozália: Aranyhajú ikergyermekek  
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Reményteli szívvel hívjuk a Betegápoló Irgalmasrend szerzetesi közösségébe azokat a 
18-35 év közötti i� akat, akik a betegek ápolásában vélik megtalálni életük értelmét. 

Az irgalmasrendi testvérek egyik jelmondatával várunk benneteket:

„Kapunk tárva, 
a szívünk még inkább”

Hitünk szerint a legkiszolgáltatottabb emberek, 
a betegek szolgálatára Isten hív és küld bennünket.

Küldetésünk egyedüliségét a karizmánk, a HOSPITALITÁS 
(=befogadó szeretet) fejezi ki.

Közösségünk tagjai, alkalmasság esetén, a következő területeken 
készülhetnek fel szolgálatukra: szakápolás, gyógyszerészet, 

orvostudomány, teológia.

Ha szebbé akarod tenni a világot 
és boldogabbá az embereket, 

gyere közénk!

Az Irgalmasrend magyarországi vezetője

P. Kozma Imre OH

Meghívás 
az IrgalmasRendbe

Keresd Kovács Gellért testvért
Telefon: 0036-30-616-8668
E-mail: gellert@brueder.at

Címünk:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
Telefon: 0036-1-438-8641
E-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu
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