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Nem naplószerű ez az írás és nem a családról szól. Saját emlékeimről írok. 

Lehetnek benne időeltolódások, de így kerek az életem regénye, ahogy emlékszem 

reá.  

 

 
Ilyenek voltunk mi, a „küzdelemre felkent daliák” 1954-ben. 

 

 

I. KOLOZSVÁR 
A ROMÁN FENNHATÓSÁG KOLOZSVÁRON, A 22 ÉV, A 4 MAGYAR ÉV  

ÉS SOKMINDEN MÁS. 

 

 Valamikor én is kolozsvári voltam. Ott születtem a kolozsvári állomáshoz közel 1936 

október 8-án, egy esős napon, ahogy édesanyám elmondta, a Gépész utca 12-ben. Nem tudom, 

most 68 év elteltével még meg van-e a ház ahol születtem? De nem is ez a fontos. Inkább csak az, 

hogy a Gépész utca nem volt Kolozsvárnak valamilyen fényes utcája. Az utcában  a közeli vasúti 

műhelyek és más  gyárak munkásai laktak.  
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A Gépész utca ma 

  

Azóta talán egyszer jártam arra, édesanyámmal nagyon régen, de ez sem biztos. Néha 

amikor vonattal érkeztem Kolozsvárra, Várad felől, s néztem a Gépész utca felé, kerestem 

múltamat. Keveset is lakhattak ott  szüleim, mert ez volt első közös bérelt szobájuk házasságuk 

után, ahonnan hamarosan beköltöztek a városba. 

 1936 még a régi román fennhatóság éve volt, amit mi, erdélyi magyarok  később, a „22 év 

alattinak” neveztünk, mert 1940-ben következett a négy boldog magyar év, az u.n. „rövid 

magyar négy év”. (A román 22 év:1918 december 1-1940 augusztus 30 között). 

 

EGY ÉLETRE SZÓLÓ EMLÉK: BEJÖTTEK A MAGYAROK KOLOZSVÁRRA. 

  

 Román világban születtem, 1936-ban. Azóta nagyon sok év telt el. Az eltelt évek hosszú 

során,  komoly történelmi eseményeket éltem át Kolozsvárt és Erdély más helységeiben. Első és 

nagyon fontos átélt esemény az volt, amikor kimentek a románok Kolozsvárról, a második Bécsi 

döntés nyomán. Kevés élményem van erről, de egy pár  megmaradt.  

 A volt Malom utca és a volt Wesselényi út kereszteződésénél, a Széchenyi térrel egy 

magasságban, az út közepén a román időben egy deszkából készített dobogón, egy román rendőr  

irányította  a forgalmat. A bevonulás napjáig rajta volt a román rendőr és hűségesen nyújtotta a 

karját hol jobbra, hol balra. S amint mutatkozott, még ezen a részünkre ünnepi napon is, ott akart 

maradni, ami abból sült ki, hogy karjára piros-fehér-zöld karszalagot tett, és tovább akart 

integetni a járműveknek. 

 De nem sokáig, mert úgy reggel 8 óra felé, 3 markos székely legény megfogta a román 

rendőrt és dobogóstól együtt, mind a szemetet félre dobta. „Félre mert nincs szükségünk reád, 

van nekünk különb rendőrünk”, felkiáltással. Ennyi talán elég is, életemnek ezen részéből. 

 De közeledett 1940 szeptember 11-ike amikorra Kolozsvár magyar népe várta a magyar 

felszabadítókat, a bevonuló magyar hadsereget. Emlékszem még augusztus 30-ika előtt a bécsi 

tárgyalások idején már elterjedt a hír, hogy újra magyar világ lesz Erdélyben. Szüleim, a 

rokonok, ismerősök, szomszédok mindenki csak erről beszélt, igaz egyelőre csak suttogva. De  

1940 augusztus 30 után már teljes hangerővel mert beszélni mindenki arról, hogy nemsokára 

bevonulnak a magyarok. Sokan nem hitték, hogy a románok ki fognak menni Kolozsvárról s 

folytak is a román tüntetések a „Nici-o breazdă” jelszava alatt. Bocskoros románok jöttek be a 
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környező falvakból, Apahidáról, Monostorról, Szelicséből, s részegen furkósbotokat lóbálva 

ordibáltak a Főtéren. Emlékszem nagy piszkos szürke, csobán báránybőr bundájuk volt, bocskor 

a lábukon, fejükön fekete román báránybőr sapka és mellükön hosszú piros-sárga-kék kokárdák 

lobogtak. Ütemesen kiabáltak. Tányérsapkás rendőrök és tornyos sapkás katonák is voltak 

közöttük 

Ezek a tüntetések egyre gyengébbek lettek, mert eldőlt végre a hátárkérdés Bécsben és 

egyre közeledett a magyar katonaság bevonulása. Előbb Kolozsvár lakossága sem tudta, hogy 

melyik nap érkeznek meg a magyar csapatok. Mindenki találgatta, nem hitt a Bécsi döntésnek, de 

amikor a Magyar Rádió t.k. „Budapest”  bejelentette, hogy a magyar csapatok átlépték a magyar-

román határt, kezdett igazzá válni a 22 éves álom: „Itt Budapest, itt Budapest!  Honvédőink a mai 

napon átlépték a román határt és bevonultak Nagyváradra, ahol örömmámorban fogadták a 

bevonuló magyar  katonákat Nagyvárad magyar  polgárai.” „Mégis igaz!”, ez volt az első bátran 

kimondott magyar hang. Aztán következett Élesd, Bánffyhunyad, a kalotaszegi magyar falvak, s 

az a reggel amikor a Magyar Rádió az akkori nevén „Budapest” bejelentette „Honvédőink elérték 

Kolozsvárt, s útban van oda vonaton, őfelsége Horthy Miklós Magyarország Kormányzója is.” 

Abban az időben édesanyám,  bejárónőként dolgozott a Jámbor családnál.  

 

 
A drezdai születésű Jámbor néni 

 

Azon az ünnepi napon korán indultunk otthonról, de amikor megérkeztünk a Monostori út 

és az Unió utca találkozásához, oda a sarokra ahol a bevonulás után rögtön megnyílt a Magyar 

Nemzeti Bank, ott egy elég nagy tömeg volt összegyűlve a Vármegyeháza körül. A tömegből 

kiabálás, sírás hallatszott. Közelebb mentünk édesanyámmal. Az ottlevőkből kialakult  körben,  a 

földre térdelve, feküdve sírtak emberek. Édesanyám érdeklődésére elmondták, hogy a síró 

emberek szentlászlói magyarok, akik a Bécsi döntés következtében Dél-Erdélyben, Romániában 

maradtak, s az elválasztó határ a falu határában megy el. Községük a Kalotaszeghez tartozó 

község volt és tiszta magyar. Érthető volt  határtalan elkeseredésük.  

 Később  nagyon sokan, főleg a katonaköteles fiatalok mind átjöttek Észak-Erdélybe.  
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 Én ünneplő ruhában voltam és egy Bocskai sapkával a fejemen. Szomorúan néztük az 

elkeseredett, síró magyarokat. Mi ünnepelni készültünk, ők gyászoltak. Szomorú szívvel tovább 

vitt édesanyám Jámbor néniékhez. 

 Hogy a Bocskai sapka honnan került elő, azt nem tudom. De én büszke voltam az új 

sapkával. Mindenki lázasan várta már azt a percet amikor megjelennek a magyar katonák 

Kolozsvár utcáin, de erről inkább  édesapám elmeséléseiből tudom elmondani a történteket. 

 Addig, mivel Jámbor néni lakásának az ablakai a Kornis utcára nyíltak, kérésre 

megengedték, hogy egy a Wesselényi utcára nyíló ablakból nézhessük a bevonulásnak azt a 

részét amely ezen az utcán folyt le. Édesanyám az ölébe vett és felültetett az ablakpárkányra ahol 

láthattuk azokat a fekete kisautókat, amelyeken a Kormányzó Úr és felesége, s az őt követő, 

kísérő személyzet az állomás felől, a Főtérre érkezett. 

 

 
Édesanyámmal Kolozsváron 1944 szeptember 11-én, 

a magyarok bejövetele napján 

 

 Most nézz le Karcsi, mondta  édesanyám, mert jönnek! Igaz, én közben a szemben  levő 

fényképezőgépet néztem, aki mögött egy fiatal ember volt, s aki le is fényképezett, s a fénykép 

ma is megvan. Őrzöm mint egy örömteli kordokumentumot. S az édesanyám  figyelmeztetésére  

lenézve, láttam azt a fekete kocsi sort, amelyben egymás után méltóságteljesen közeledtek a 

Főtéri díszemelvény felé, az állomás felől a kormányzó úr és neje, s kanyarodnak be a Főtérre.  

Elhaladtak volt a végszó. 

 Innen már édesapám visszaemlékezéseiből tudom, hogy díszkapu várta a Főtérre 

bevonuló magyar katonákat, s azt, hogy szép idő volt délelőtt. Fent a Főtéri templom tornyán, 

már magyar zászlók lengtek s minden ház ablakában nemzetiszínű zászlók fogadták a bevonuló 

honvédeket. Virágerdő és díszmagyarba öltözött erdélyi magyar főemberek, és hölgyek, várták a 

Főtéri templom jobboldalán felállított díszpáholyban a Kormányzó Urat és feleségét, majd a  bal 

oldalról, a Monostor felől érkező magyar honvédeket. Üdvözlő beszédek hangzottak el sírástól 

elfulladó hangon, amire a Kormányzó Úr határozott hangon, bátran válaszolt. 
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Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kolozsváron, 1944 szeptember 11-én 

 

 
Életem legboldogabb napja, 1944 szeptember 11, Kolozsvárt 

 

Őröm ujjongás és virágeső közepette jöttek is a honvédek gyalog, lóháton, gépkocsikon, 

kerékpárokon, kisebb páncélkocsikon és lovak által vontatott nehezebb ágyukkal is. Az Unió 

utcában végig fiatal lányok, asszonyok ugrottak a katonák elébe s átkarolva csókolták a  feszes 

díszlépésben érkező honvédeket. Itt már bomlottak a sorok, de a Főtérre újra díszlépésben 

érkeztek a Kormányzó Úr elé, aki kiállva a díszpáholy elé fogadta a bevonuló honvédeket. Virág 

esővel és szívből jövő hangos éljenzéssel fogadta Kolozsvár magyarsága  a bevonuló honvédeket. 

Az Unió utcán végig, s a Főtér bejárati oldalain, ezrével álltak Kolozsvár lakósai, 

közöttük székelyruhás lányok és legények, mezőségiek és kalotaszegiek, gyönyörű szép 

kalotaszegi viseletükben. Mindenki sírt. A díszemelvény elé felsorakozott honvédzenekar 
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hazafias dalokat játszott: 1. „Édes Erdély itt vagyunk, érted élünk és halunk...                                                      

Győz a szittya fergeteg a rohanó sereg”. 2. „Elhangzott a szó, zeng az induló...” 

 Fent a magasban, Budapest felől, megjelentek a magyar vadészgépek, Kolozsvár fölé 

repülve. Közben zúgott a tömeg: „Mindent vissza! Erdélyt vissza! Mindent vissza!” S a honvédek 

csak jöttek, jöttek és tisztelegtek a Kormányzó Úr előtt. Óriási, leírhatatlan öröm fakadt ki 

Kolozsvár polgáraiból, s a környező magyar községekből ide jött ünneplőkből. Úgy érezték, hogy 

a 22 éves rémálom örökre megszűnt. A Főtéri templom harangjai is megszólaltak az igazi, s a 

végtelen öröm hangját szórva szét. Délutánra édesanyám is oda vitt a Főtérre, de akkorára már 

megjött az eső, s az emberek esőernyők alól, de  szabad fővel is csak tapsoltak és köszöntötték a 

bőrig ázott  bevonuló magyar honvédeket. 

  Azóta is a magyar bevonulás napja Kolozsvárra, életem legboldogabb napja, s egyetlen 

igaz vágyam most is az, hogy még egyszer megérhessem és megélhessem. Azt hiszem, és erről 

meg vagyok győződve, hogy akkor épp így érzett minden Észak-Erdélyi magyar. Akkor lettem 

először magyar állampolgár! 

  Édesapám, aki ott lehetett a bevonuláson, minden alkalommal amikor elmesélte a 

bevonulás történéseit,  könnyezve fejezte be, habár erős kemény férfi volt. 

 

* 

 

  A Gépész utcáról nincsenek emlékeim. A régi román rendszerre, csak egy fénykép 

emlékeztet, a családi fényképek között. Valahol a Malom utcában voltunk hármasban apuval és  

anyuval lefényképezve, hogy román időben volt a fénykép készítve, azt az igazolja, hogy  a 

képen a tányérsapkás román katonatiszt is ott van. 

 

  
    Szüleimmel a Malom utcában 1939-ben. 

 (háttérben a tányérsapkás román katonák) 

Szüleimmel a színházba mentünk 

 

Más emlékeim nincsenek a „22 évről” csak annyi, hogy életemen keresztül viseltem a 

becsületes magyar Károly keresztnév román Carol változatát a születési bizonyítványomban és a 

személyazonosságimban. Jobban emlékszem a magyar 4 év alatt történtekre. A Trefort utca 

baloldalán levő rendőr-képzőre, ahol fiatal magyar rendőrök sorakoztak, gyakorlatoztak, a finom 

perecre emlékszem, amit édesanyám vett nekem minden nap a munkába menet közben, az utcák  

tisztaságára, a rendre, a büszke kakastollas csendőrökre. Édesanyám egy zsidó-német vegyes 

házasságban élő gyerektelen családnál dolgozott bejárónőként. 
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Anyuval munkába megyünk, 1938 őszén 

Előttem kötény, a zsebemben kisautó 

 

 Én itt szedtem fel néhány német szót, mire ma is emlékszem. Sajnos nem tanultam meg a 

nyelvet akkor és így ma sem ismerem. Emlékszem néhány akkor tanult német szóra, mondatra 

mint: Guten tag, Guten morgen, Auf vidersehn, was ge mahct?  Számolni tízig is megtanultam, 

igaz hallás után, így elég elferdülve számoltam. Így lett az ein-ból einc, a zweiból wáj. Más akkor 

megtanult német szavak Du bist ein grose swein, strasse, muter, fater és még sok olyan szó amire 

akkor a Jámbor-néni megtanított. 

 Igaz a családunkban otthon is használtunk néhány német szót, frustuk = reggeli, auf = 

felkelési biztatás édesanyám részéről. 

 Más emlékeim is  vannak még a magyarok bevonulásával kapcsolatban amelyek még ma 

is élénken élnek az emlékezetemben. Leírhatatlanul nagy ünnep volt. Emlékszem megnyílt a 

Mátyás király szülőháza, ahova édesapámmal mentem el. Megnyilt a Fellegvári kaszárnya is, 

ahova szintén  felmentünk.  

  A kaszárnya egyik nagy kapujára, csúfságból, egy román bocskor volt felszegezve. 

Fejemen Bocskai sapka volt s nagyon boldogok voltunk. A fellegvári Kereszt mellől az egész 

várost lehetett látni.  
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A boldog napok  egyikén, 1940 szeptemberében, 

a Fellegvári keresztnél édesapámmal 

 

A KOLOZSVÁRI VOLT KERT UTCAI EMLÉKEK. 

 

 Ha jól tudom, egy Patak utcai kitérő után, ahol a Triska cég tulajdonosának a házában 

laktunk a földszínten, kerültünk a Kert utcába. Ez a ház, és a kert, a Jámbor családé volt, ma 

hétvégi kertnek mondanánk. Édesanyám révén kaptuk meg jó munkájáért. Itt szomszédaink 

között neves emberek voltak, a négy év alatt és utána is. 

 

 
A csendes Kert utca 1990-ben 

 

  Magyar időben szomszédunk volt a Zudor család. E családban két fiú volt Öcsi és egy 

másik fiú. Édesapjuk a Dermatánál volt főmérnök. Gazdag család volt, óriási nagy kerttel, amely 

felrúgott egészen a mi kertünkön felül. Gyönyörűen megvolt dolgozva, utak, járdák voltak 

kiképezve. Rendezett kert volt. Az utak kikövezve, a szegély kövekkel ellátva. Rózsákkal és más 

dísznövényekkel díszítve. Az egyik oldalán volt a zöldséges kert és a gyümölcsös finom almával, 

körtével, barackkal. A gyerekek részére, a kert tetején volt egy nagy diófa alatt kiképezve egy 

nagy játszóhely, ahol terasz is volt asztallal, székekkel, mert innen gyönyörű kilátás nyílt a 
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városra, Kolozsvárra. A diófa alatt volt a homokozó és vele szemben egy, a miénkhez hasonló, de 

zárt filegória. Én csak másztam át a kerítésen és ott játszhattam Öcsivel. Itt a homokozóban mi 

ketten, nagyon sokat játszottunk. Neki nagyon szép papírmasséból készült német hadserege volt, 

ágyukkal, repülőkkel, tankokkal, teherautókkal. Ezekkel játszottunk nagyon sokat.  

 Egy 6-8 éves kisfiúnak, mint nekem, álom volt  ez a játéklehetőség, ugyanis nekem ilyen 

katonáim nem voltak. Ha voltak is nekem, csak szerény  ólom katonáim lehettek. A Zudor Öcsi 

katonái gyönyörű színezésű katonák voltak, puskákkal és minden a harcokhoz szükséges 

felszereléssel ellátva. Hiába, akkor már folyt a német-szovjet háború, ott messze, „valahol 

Oroszországban”. Zudor Öcsi nagyon szeretett velem játszani, mert egyidősek voltunk és mert 

bátyja egy kicsit lenézte. Öcsi bizonyára bennem talált jó játszótársat, a  kert tetején levő 

homokozóban.                                               

  Az udvaron, úgy 1943 vége felé, közvetlen a ház felett, a baloldalán épített a Zudor család 

egy tágas, de mély légoltalmi pincét, ahol a légiriadók alkalmával gyűlt össze a család és a 

szolgáló személyzet. A légoltalmi pincében és is jártam, emlékszem nagyon hideg volt bent, 

fáztam és gyorsan kiszaladtunk a  napra, hogy fel melegedjünk. 

  Amint már jeleztem, az udvaron rengeteg virág és díszfa volt. Egyik ilyen virág volt, egy 

húsos levelű virág, amelyet ha ügyesen megdörzsöltünk, a levélen egy felfújható hólyag alakult 

ki és ez alá, levegőt fújhattunk be. Ebből egy béka alakú szülemény jött létre. Sokat dörzsöltük és 

fújtuk ezeket a leveleket addig, amíg a Zudor szülők észrevették, hogy a gyönyörű díszvirág 

kopaszon állott, levelek nélkül. Ezért bizony Öcsinek lett hadd-el hadd, de a szidásból nekem is 

jutott.  

 

 
Itt laktak Zudor Öcsiék, később Méliusz Józsefék 

  

Ez a boldog játékos idő addig tartott, amíg 1944 őszén az oroszok érkezésének hírét 

hozták Kolozsvárra. A legutolsó napok egyikében, egy német teherautó állt meg a kapujuk előtt, 

amire kisebb bútorokat raktak fel, s a családot német oldalkocsis motorkerékpárosok vitték el, 

örökre. Elmenekült a Zudor család. Egyedül maradtam. Róluk, jóval később, már középiskolás 

koromban hallottam egy Trefort utcai ismerősünktől, azt hogy Argentínában telepedtek le. Sőt 

nemrég, néhány éve édesanyám felfedezett Kolozsváron egy olyan családot aki kapcsolatba 
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került Zudor Öcsivel Argentínában. Címére levelet küldtem, de válasz nem jött. Vajon Öcsivel 

találkozom-e még? Nem hiszem! Pedig szép gyerekkori emlékek kötnek össze bennünket. 

 Evvel kapcsolatban mellékelek itt, másolatban, egy levelet amelyet kb.1989 után már 

Újszentesről címeztem Zudor Öcsinek. Ugyanis  édesanyám, a mindig kutató, érdeklődő örök 

édesanya, Kolozsvárt felkutatta azt a valakit, hogy hogyan azt nem tudom, aki állítólag 

kapcsolatban volt Zudor Öcsivel, aki kint talán Argentínában vagy Boliviában élt. Nagyon 

örvendtem a lehetőségnek, de talán az akkor megírt levél, soha sem érkezett meg mert választ 

máig nem kaptam. Az akkor megírt levél, csak az én  papírjaim között maradt meg, szerencsére. 

 

KEDVES GYEREKKORI BARÁTOM, ZUDOR ÖCSI! 

 

 Most, amikor ezen soraimmal felkereslek, egy több mint 54 éves emléket elevenítek fel. 

Nem tudom emlékszel-e még Kiss Karcsi szomszédodra, akivel a Kert utcában sokat játszottál egy 

nagy  diófa árnyékában, a nagy  homokvár katonáival.  

Igaz katonáid (mert nekem nem voltak), amelyek  papírmassé katonák voltak és német 

nemzetiségűek, már a múlté. Talán csak emlékezetünkben  élnek, de akkor nagy csatákat vívtunk, 

míg kardra nem kaptunk...ez is volt.(fakardra) 

 Gyönyörű  nagy kertetek volt sok gyümölccsel, almával, barackkal és egy  nagy bunkerrel 

a ház mellett. Ez akkor épült az angolszász bombázások idején. Vajon ma is meg van? 

Emlékszem, nyáron a nagy melegből bemenve, a bunkerbe nagy hideg és sötétség   volt. Féltem!  

            Még emlékszem a budapesti rádióra,  amely nálatok szólt, és ma is a fülembe  zúg: 

                      „Nagyvárad légoltalom pihenj! 

                        Kolozsvár légoltalom  vigyázz!” s hulltak a bombák Kolozsvárra.    

 Én előbb, a hegyről lenéztem a városra, ahol óriási  csattogás-robbanás közepette szállt 

fel a fekete füst. Ez már nem a játék volt a papirmassé katonákkal, hanem igazi bombázás-július 

2-ika volt. Ti aggódtatok édesapátokért, aki ha jól emlékszem a Dermatában volt vezérigazgató 

és a bombázás őket is elérte. Szerencsére nem volt baj. 

  De emlékszem  a kert végében  levő filegórára, ahol sok por és pók volt, de mi ott is  

sokat játszottunk. Szép rózsáitok voltak a kertben, agavé és más dísznövények  

  S most  végül elmondom utolsó Veled kapcsolatos  emlékemet. 1944 szeptember eleje 

volt, de egyre közeledett az orosz front, egyre többet ágyúzták Kolozsvárt s egy napon délben  

teherautó állott meg a kaputok előtt (Kert utca 10 szám). Nagy zöld német  autó volt s körülötte 

2-3  csónakos-motorbiciklis német, ahova családostól beszálltatok és eltüntetek lefelé a Kert 

utcán...Elment egyik legjobb akkori barátom, játszótársam. Csak annyit tudtam meg egy pár évre 

reá, hogy talán Argentínában vagytok. Azóta  sok év telt el! Ezen évek alatt édesanyám volt az, 

aki állandóan érdeklődött utánatok. Ő mindig tudta, hogy vagytok, mit csináltok, hol vagytok.  

 Én miután elvégeztem 1960-ban a Kolozsvári Agrártudományi Főiskolát, elkerültem 

Kolozsvárról, s azóta is  csak látogatóba megyek haza, édesanyámhoz, testvéremhez. 

 A múlt hónapi látogatásom alkalmával, édesanyám csillogó szemekkel adta át Donogán 

Péter kolozsvári címét, és megsúgta, ez az ember ismeri Zudor Öcsi címét, telefonon kérd el tőle. 

Elkértem és így küldhetem el ezt a levelet. 

 Most Temesvár egyik kertvárosában élek feleségemmel Újszentesen, nyugdíjas vagyok. 

Újszentes feleségem szülőfaluja. Van két gyermekem, egy lányom és egy fiam, mindketten 

mérnökök és Nagyváradon élnek. A fiamnak van egy kisebb konfekciós üzeme, s ott dolgozik a 

lányom is. Mi jól vagyunk, Feleségem is nyugdíjas, ő zongoratanárnő. 

 Te, hogy vagy? Mit csinálsz? Mikor jössz Erdélybe? Írjál egy hosszú levelet életedről, 

családodról, magadról. 
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   Ha Erdélyben jársz keress fel. Temesvár, Románia legnyugatibb városa minden 

szempontból. Szeretettel várunk feleségemmel együtt               

                                                                                     Karcsi  barátod. 

 

* 

 

 Másik közvetlen szomszédunk volt a Fraunhoffer család, neve alapján német ember 

lehetett. Felesége a Kolozsvári Magyar Színházban, vagy a  magyar időben az operában  magán 

énekesnő volt, később a Román Operában énekelt. Fraunhoffer 1944-ben elmenekült 

Magyarországra, hír szerint fogságba is került, ahol meg is halt, felesége itt maradt egy Jakobi 

nevezetű sánta énektanárral, akihez később férjhez is ment, és gyerekük is született. Rengeteg 

operaáriát hallottam gyakorolni a fürdőszobán keresztül kiszűrődve. De akkor ott Őtőle tanultan 

meg az „Ott ahol zúg az a négy folyó” című magyar hazafias dalt is. Azóta is egyik legszebb 

dalom. Sokszor énekelem magamban. Jól esik hallani Máthé Otília gyönyörű hangján és  

előadásában a Duna Televízióban. Emlékek, emlékek... 

 

* 

 

 Ide ebbe a házba költözött be Ilonka néni családjával, miután Jakobi meghalt és a feleség 

elköltözött onnan. Ilonka néni, édesanyám egyik kisebbik testvére volt.Volt egy fia, előbb 

Kovács Bálint majd  Bara Bálint névvel, második férje Bara András, azaz Bandi bácsi. után. 

Ilonka néni Kolozsváron lakott a bombázások alatt, s nagyon közel az állomáshoz volt egy 

kocsmája. A kocsma szerencsére a bombázáskor nem sérült meg, így Ilonka néni sem. Bandi 

bácsi nagyváradi születésű és kőműves mester volt. Olyan vagányos viselkedésű, amely nem 

illett a mi családunk viselkedési szokásaihoz. Így elég sok elfojtott harag létezett a két család 

között. Emlékszem, édesapám mesélt egy esetet, ami teljesen elfogadhatatlan lett volna 

családunkban. Egy vasárnap, együtt jöttek haza a városból Bandi bácsival, ebédhez  közeledtek. 

Bandi bácsi kijelentette útközben, hogy ha haza ér kérdőre vonja Ilonka nénit, ha meg van az 

ebéd  azért, s ha nincs, azért. Az ilyen viselkedés elfogadhatatlan volt családunkban. 

 Közben változni kezdett Kolozsvár, minden szempontból, köztük a nemzetiségi viszonyok 

is. S hogy hogyan változtak a nemzetiségi viszonyok Kolozsvárt, arra jellemző, hogy néhány év 

után a kovártélyosként ide beköltözött, egy beszerábiából menekült  tanár, aki nem sokára miután 

Öcsi is elköltözött, (az Ilonka néni fia), a lakásban maradt. Csak megjegyzésként mondom el, 

hogy 1944-ben a Kert utca hosszában csak egy család volt talán román a Borza család, aki 

botanikusnak mondta magát. Az járta róla, hogy abból élt, mint botanikus, ami 1919 után ott 

maradt a magyar botanikusoktól. Nem tudom igaz-e vagy nem, de az utca ezt beszélte akkoriban. 

 1945 után, néhány év alatt, az utcánkban teljesen kicserélődtek a magyar családok. Ma 

már bizonyára egy magyar család sem lakik az Kert utcában. Amely azóta Pasteur utca névre 

kereszteltetett. 

 Öcsiről, unokatestvéremről, azért el kell mondanom néhány szót. Öcsi gyerekkorában 

Székelyhodoson a nagymama mellett nőtt fel. Édesapját soha sem ismerte meg, még ma sem 68 

éves fejjel sem. Amiből született, az futó szerelem lehetett és ő volt a gyümölcse. Öcsi egy ügyes, 

szorgalmas gyerek volt. De, hogy a továbbiakban mi történt vele, arra máig sem kaptam választ. 

A 40-es évek végén kezdett el épülni a Békási vízi erőmű, nagy szovjet segítséggel. Rengeteg 

munkásra volt szükség. Bandi bácsi is kőművesként jelentkezett és vitte magával feleségét Ilonka 

nénit. Így Öcsi egyedül maradt a lakásban, úgy 8-10 éves korában. Ő főzött, mosott és gondozta  

magát. Iskolába is eljárogatott úgy hébe-hóba. Szüleim segítették Öcsit sokat ahhoz, hogy 
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egyedül megélhessen. Emlékszem a Kismester utcai iskolába járt, ott nem volt konviktus. Így 

megkértem a Református Kollégium konviktusát ahol, fizetés ellenében megengedték, hogy Öcsi 

ott kapjon ebédet. Így a Kismester utcából mindig ide jött délben ebédelni. Öcsi gazdálkodott is, 

például tyúkokat tartott, récéket, libákat. Ha egy tyúk megkotolt, megültette a hodosi 

tapasztalatok alapján, de ennek volt egy furcsa története is. Egy alkalommal, az egyik kotló 

tyúkot nem akarta megültetni, mert nem volt bizonyára elég tojása. Így egy olyan  metódushoz 

fordult, amelyen mindegyikünk nevetett. Vett egy mosó fazekat, amivel a kotló tyúkot letakarta 

és rajta elkezdett jó erősen kézzel és fával dobolni addig, amíg a tyúk elbágyadt, de miután újra 

magához tért, a tyúk újra csak tovább kotolt. A metódus nem volt sikeres, de annál 

nevetségesebb. 

  A régi Kert utca, (a négy év alatti elnevezés), Kolozsvár klinikai negyede felett volt, a 

Botanikus Kert háta mögött. Mai neve Pasteur utca, amely elnevezés az utca elején levő Pasteur 

Intézettel van kapcsolatban. Amint már előbb említettem, édesanyám bejárónő volt Jámbor 

mérnökcsaládjához. A családfő a Dermatánál volt talán főmérnök, de mivel zsidó volt elvitték a 

lágerbe, ahol bizonyára meg is halt, mert vissza többet nem jött. Pedig felesége német volt, 

drezdai születésű és Jámbor mérnöknek vagy az édesapjának, erre pontosan már nem emlékszem, 

az első Világháborúból vitézségi Kiskereszti kitüntetése volt. Lakásuk a volt Kornis utca, (ma 

talán Emil Zola utca), baloldalán levő több emeletes ház második vagy harmadik emeletén, ahova 

lifttel is fellehetett menni. A Jámbor lakás, a második feljáró volt az utca elejétől. Valahol 

szemben lakott később, a neves zsidó kommunista Kohn Hillel tanár is. Neki nagyon szép, fekete 

nagy kabátja volt s a fején egy nagykarímájú fekete kalap, amellyel mélyen szokott köszönni a 

mellette elhaladó ismerősöknek. Hóna alatt mindig könyvet vitt, 2-3-at. Akkoriban már őszült 

haja volt. Mindig úri emberként, magas fejtartással járt. 

 A Jámbor családnak volt a Kert utcában egy  most hétvégi háznak mondható  háza is, elég 

nagy kertel. A kis hétvégi ház egy téglából készült szobából és egy deszkából készült kis tornácos 

konyhából állott, előtte egy elkerített tornácfélével. Nem voltak nagyok, de egy  kisebb család 

mint mi, elfért benne. S ez  lett a mi családunk. Hátul a kert bal sarkában volt egy filegória, ahol a 

tulajdonosok, esős időben le szoktak ülni, beszélgetni, hogy a szabadban lehessenek. Az udvaron 

sok besztercei szilvafa volt, amelyekről úgy is ebédeltünk sokszor, hogy egy darab üres kenyérrel 

másztunk fel és  szilvát ettünk melléje. Édesanyámék pedig a finom zöld paszuly levest, mindig 

zöld szilvával savanyították, (Anyu és Ilonka néni). Ősszel pedig a leszedett szilvának egy részét 

a tulajdonosnak, egy részt magunknak, kifőztük finom szilvalekvárnak, rézüstben, óriási 

fakalánnal kavarva állandóan, egész  nap és egész éjjel. De volt egy nagy szemű Rákoczi szilvánk 

is, ami nagyon finom és édes volt. Ebből készültek a kompótok, mert nagy szemű volt. A húsos 

szilvából apu, mindig pálinkát főzetett ki, amit a Jámboréknak kellett adni a munkabéren kívül. 

Így nekünk is jutott belőle. A kertben volt egy Aranypármen fajtájú, egy Jonathán és egy nagy 

tányéralma fa, amelyen sokat mászkáltunk, mert magas és nagyon elágazó fa volt, erős 

alapágakkal. Rajta fogadtam például sokszor a kicsi Gizikét, édesapám sármási rokonságából 

származó kislányt, aki olyan eleven, fiús, fára mászó típusú kislány volt. A kertben volt egy 

búzával érő, de éretten is zöld színű körte, amely mindig bőven termett.  

  Evvel kapcsolatban mondom el, hogy a Kert utcában, a harmadik szomszédunk előbb a 

Renner család volt, a Dermata tulajdonosa, akik 44-ben elmenekültek, s az oroszok bejövetele 

után helyükbe Balogh Edgárdék költöztek. Balogh Edgár a város vezetésében dolgozott 

akkoriban, és mint illegális kommunistát tartották számon Kolozsvárt. Felesége egy dolgos,  

egyszerű székely asszony, talán vargyasi születésű, akinek két fia volt Andriska és Ferike. Ha jól 

emlékszem Andris volt a kisebbik, ő szokott  édesanyámhoz  jönni a körte érésekor, és így kérte a 

körtét: „Kiss néni kéjek szépen abból a zöjd köjtéből”. Hát persze mindig kapott is körtét, nagy 
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örömére. A 40-es évek végén a ház elé édesanyám elültetett egy diót, amiből egy szép kicsi diófa  

nőtt ki, de addig amíg ott laktunk nem kezdett el teremni. Közben kis családunk megszaporodott, 

megszületett a kistestvérem Erzsike, 1942 december14-én. Vele nem volt sok baj, csak 

édesanyámnak kellett többet dolgozni és nekünk éjszaka többször meghallgatni a kistestvér 

rövidebb-hosszabb sírását. Édesanyám eddig is nagyon sokat dolgozott, tulajdonképpen Ő volt az 

aki a mindennapit az asztalra teremtette, varázsolta. Nagyon szorgalmas, szerető anya volt, 

mindent megtett gyermekeiért, családjáért. Édesapám más tipusú ember volt, ő is megtett 

mindent a családért, de nem volt szakmája, s így  csak a Triska cégnél dolgozhatott mint zongora 

kihordó. Nem volt nagy fizetése, szerencsére józan életet élt, de a családi békességben nem 

mindig tudott magán uralkodni. Több csendes nap után, mindig került valamilyen  

összeszólalkozás a szüleim között. 

 

AHOGY ÉN EMLÉKSZEM A NÉMET MEGSZÁLLÁSRA. 

  

 Napfényes volt az a nap, amikor Kolozsváron megjelentek a németek. Mi akkor a Kert 

utca 18 szám alatt laktunk, szemben velünk volt a Botanikus Kert hátsó fele. A kert  főbejárata a 

Majális úton volt, (ma talán a Köztársasági út). De itt, a Botanikus Kertnek ezen  felén is volt egy 

nagy széles kapu, amin egyik reggel nagyon sok német Tigris tank vonult be, nagy zajjal. Mi 

gyerekek kiszaladtunk a nagy zajra az utcára. Az egyik tank emlékszem, a kapuba nem tudott 

valamiért betalálni, talán elromlott az irányító szerkezete, és csak többszöri  nekifutás után tudott 

bemenni a kertbe. Az egyik ilyen nekifutás alkalmával, valahogy rossz irányt véve a szomszédos 

magas beton kerítésbe ütközött, elmozdítva az öntött kerítés felső részét a helyéről. A nyomát, 

ezelőtt két évvel még láttam, ma is meg van. Vajon ki tudja még, hogy az az elnyomott kerítésen 

levő nyom, egy német tanknak, örökre ott hagyott nyoma? A kerítés tulajdonosa, amint az előbb 

is jeleztem, előbb a Rennerék voltak, majd miután kisajátították gyárukat, s talán kényszer 

lakhelyet is jelöltek ki számukra, vagy külföldre menekültek, az új lakos Balogh Edgárd és 

családja  lett. A szép fehér beton  kerítés, pont a Botanikus kert hátsó bejárata előtti kanyarban 

volt. Az elnyomott rész mintegy 50-60 méterre volt a kert kapujától, a város felé a baloldalon. 

 

 
A német tank nyoma a Renner háznál. Később Balogh Egdár lakott benne 
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NÉMET TANKOK A BOTANIKUS KERTBEN. 

   

  Talán azért szállták meg a német tankok a Botanikus Kert nyugati oldalát, mert  itt magas  

fák voltak, köztük két óriás jegenyefa, melyek pont a mi udvarunk előtt voltak. Ezek a fák jól  

álcázták a tankokat, mert alattuk, beásva, ott érezték jól magukat a német tankok. A tankosok 

helyét talán, csak felfedezték az oroszok, mert biza többször is aknatüzet zúdítottak reájuk, és 

ilyenkor mi is kaptunk az aknákból. Különben, elég barátságos életet éltek ott a német katonák, 

mert minden reggel arab módra ébresztették fel egymást, az ott levő  víztoronyból, ahonnan  elég 

sokszor hallottunk arab imám ének  imitációt. is. Allah-illah! Anyai nagynéném, Ilonka néni, aki 

akkor fiatal asszony volt, s nálunk lakott, hamar barátságot kötött a német katonákkal, akik rádiót 

hoztak hozzá, amit mi is hallgathattunk, s nekünk gyerekeknek, a német katonák, finom  

csokoládékat adtak. A mellettünk levő gyümölcsös  kertben volt beszállásolva a német katonai 

konyha, ahol, emlékszem, pisztoly lövéssel végeztek az ide hajtott tehenekkel, és megfőzték a 

tankosoknak és a Tordai út környékén állomásozó csapatoknak Az ételt autóval, meg oldalkocsis  

motorkerékpárokkal hordták szét. Az egyik ilyen oldalkocsis német katonával kerültem közelebbi  

barátságba, igaz én nem tudtam németül, ő nem tudott magyarul, de amint elmondta  szüleimnek, 

velünk az otthon hagyott családjára emlékezett. Tőle sok finom ételt, édességet kaptam, sőt 

többször elvitt a motorjával sétálni is. De egy ködös nap után, többet  nem jelentkezett. Valahol  a 

tordai harcokban eshetett el Hansi, mert mi így  szólítottuk. Isten nyugosztalja! A tordai csata 

1944 szeptember 13-án kezdődött. De nemsokára kiürült a Botanikus Kert is, mert közeledtek 

Kolozsvárhoz az oroszok. Ezek a tankok t.k. Magyarország megszállásában vettek részt és nem 

az oroszok ellen hozták be őket Észak-Erdélybe. 

  A Botanikus Kerttel kapcsolatos emlékeim közé tartozik az az emlékem is, amely a 

románok bejövetele után történt, akik az oroszok után jöttek, elég lopakodóan, román módra. 

Első napokban, imitt-amott meg jelent egy-egy puskás, toronysapkás román katona. Egyik nap 

arra lettünk figyelmesek, hogy csattanások hallatszanak a Botanikus Kert kapuja felől. 

Kiszaladtam az utca felé, a kerítés szélére és ott mit láttam? Egy román katonatiszt, talán hadnagy 

lehetett, hajol a kövek után, a Kert utca végig macska kövekkel volt kirakva, és  kővel célozgatva 

hajigálja a Botanikus Kert magyar nyelvű pléh feliratot, amely egy zöld dróthálón volt, piros 

betűkkel kiírva. Dobásai nem nagyon találtak, de ő nagy lendületben volt és  hosszú órákon 

keresztül állandóan „tüzelt”. Összesen 3-4 betűt talált el, azokat leverve, a többieket pedig csak 

megcsonkítani tudta. Édesanyám is kijött és Ő ráismert erre a román tisztre. Régi kolozsvári 

lakos volt, aki most térhetett vissza és aki bosszúból, s mint akit bántott a magyar felirat, le akarta 

verni. Neki nem sikerült, de nemsokára az új román igazgató emberei kihoztak egy létrát és 

mindörökre leszedték a magyar feliratot, behelyettesítve a Gradina Botanică román felirattal. 

Talán ma is ott van még ez a felirat. 

 Még emlékszem arra, hogy később, már középiskolás koromban, Varduca Gyuri 

barátommal vasárnap délutánonként lányokat mentünk fényképezni a Botanikus Kertbe. Még 

akkor is, ha Gyurinak a fényképező gépében volt, vagy nem is volt, film. Vicces szórakozás volt! 

  De azt is el kell mondanom, hogy a magyar időben, állami támogatással és ösztönzésre, 

angora nyulak tartásába kezdett családunk. A Majális úti Erdélyi Gazdasági Egyesület központja  

adta a nyulakat és ugyancsak ők vásárolták fel az angora gyapjút. Ugye a nyúlnak nem kell sok 

élelem elméletileg, de amikor minden nap enni kell adni 30-50 nyúlnak, és azt az utcák, járdák 

szélén kell össze szedni, biza ez nem volt olyan könnyű dolog. Az élelmet, a füvet,  begyűjteni az 

én feladatom volt, s így miután az iskolából haza érkeztem, minden ebéd után vettem a zsákot a 

hátamra és irány  a nyulaknak a  fűszedés.  Sokszor sikerült is idejében begyűjteni és haza vinni a 

füvet, s megetetni a nyulakat, de sokszor rongylabdás foci meccs lett a fűszedésből. Ilyenkor a  
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Botanikus Kert szép kövér, magasra megnőtt és szapora szedésű füve lett kiszemelve, ahova a 

drótkerítésen meglevő kis lyukakon keresztül  lehetett bejutni. Egy délután hosszabbra nyúlt a 

rongylabdás foci meccs és persze az irány a Botanikus Kert füve lett. S mikor már majdnem tele 

lett a zsákom a szedett fűvel, megjelent előttem a Botanikus Kert őre s megfogott, majd bevitt a 

kertészet gondnoka elé.  Aki rám pirított és megfogadtatta velem, hogy többet nem megyek füvet 

szedni hozzájuk a Botanikus Kertbe. Én meg is ígértem, a következő hétig. 

 Még emlékszem a két első bak nyúl nevére, Basa és Szultán volt a nevük, a nőstényeknek  

nem jutott ki a  külön  név. Ennyit a Botanikus Kertről a magyar világban! 

     

A KOLOZSVÁRT ÉRT ANGOLSZÁSZ BOMBÁZÁS, S AHOGY AZ EMLÉKE 

BENNEM MEGMARADT. 

     

Meleg nyári nap volt. A magyar rádió nótákat közvetített, amikor is úgy 11 óra körül   

erős hangerővel  felzúgott a  budapesti rádióban egy  mély  férfi hang:  

                FIGYELEM, FIGYELEM!  

                       ITT BUDAPEST! ITT BUDAPEST!  

                                       LÉGIRIADÓ KOLOZSVÁR! 

                                                    LÉGIRADÓ KOLOZSVÁR! 

                                                                 LÉGIRIADÓ KOLOZSVÁR!  

      NAGYVÁRAD LÉGOLTALOM PIHENJ! NAGYVÁRAD LÉGOLTALOM PIHENJ! 

 

                              NAGYVÁRAD LÉGIRIADÓ LEFÚJVA!  

és egyre  vésztjóslobban zúgott a: KOLOZSVÁR! LÉGIRIADÓ VIGYÁZZ! 

                                                                KOLOZSVÁR, LÉGOLTALOM VIGYÁZZ! 

                                                                          KOLOZSVÁR  LÉGIRIADÓ  VIGYÁZZ!          
 

               KOLOZSVÁR IRÁNYÁBA ANGOLSZÁSZ BOMBÁZÓK KÖZELEDNEK!  

   KOLOZSVÁR LÉGOLTALOM VIGYÁZ!  

                                      KOLOZSVÁR LÉGOLTALOM VIGYÁZZ! 

                                                                 KOLOZSVÁR  LÉGOLTALOM VIGYÁZZ! 

 

            Előbb két magyar vadász gép szállt fel Szamosfalva felől s repült Budapest irányába. De          

hamar vissza fordultak. S aztán eltűntek a két jegenyefa között, Szamosfalva felé repülve, 

menekülve. Ez a két magyar vadászgép talán „fogadni ment az angolszász bombázókat”. 

 Ma is a fülemben harsognak, ezek a vészjelző hangok S nemsokára, már élesen süvítettek 

az angolszász gépekről ledobott bombák, Kolozsvár felett. 1944 július 2-ika volt. Nagy 

robbanásokat hallottunk a város  felől, édesanyám, kistestvérem Erzsike és én, majd sűrű fekete 

füst gomolygott Kolozsvár főlé. A csattanások nem szűntek, édesanyám gyorsan fogott minket az 

udvarról és be vitt a házba, ahol bedugott az ágyba és párnákkal takart le, hogy ne halljuk a 

csattanásokat. Rettenetes csattanások voltak, addig ilyen csattanásokat nem hallottam. E 

csattanások ma is, 60 év után, a fülemben csengenek, s a háborúra, annak borzalmaira, 

Kolozsvárra emlékeztetnek s arra, hogy akkor az angolszászok szétbombázták a kolozsvári 

vasútállomást és környékét, az épp ott veszteglő Vörös Keresztes sebesült szállító vonatot. 

Édesapám, azon a  napon is a városban dolgozott, sokáig nem is  tudtuk, hogy mi történt vele, 

csak  nagy  nehezen, és későn tudott haza jönni, mert a bombázás után lezárták a közlekedést és  

ő épp az állomáson  túl volt, aznap...További gondot jelentettek édesanyámnak, édesapám 

leánytestvérei, Teri és Ami, akik nálunk laktak, s  valahol a dohánygyár környékén dolgoztak. 
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Róluk sem tudtunk meg sokáig semmit. Később  tudtuk meg, hogy  az óvóhelyüket találat érte, de 

ők szerencsére az óvóhely olyan részében voltak, amely nem omlott össze s így szerencsésen 

megmenekültek.  

 Amint az előbb jeleztem, emlékszem, hogy a rádiójelzés elején  a szamosfalvi repülőtérről 

fel is szált két magyar vadászgép és elindult Nagyvárad irányába, szembe a támadó  

bombázókkal. Ez a két gép pont felettünk repült el és ott is tért vissza mert bizonyára nem vehette  

fel a harcot a túlsúlyban levő bombázókkal, s az őket kísérő vadászgépekkel. Néhány  légvédelmi  

löveget is kilőttek, fentről a Tekintőről, a bombázok irányába, de ezeket talán azért, hogy 

jelezzék, hogy ilyen is van, és nem a  kártétel vagy a védelem szempontjából. A következő 

napokban a Trefort utca, (ma talán Victor Babeş a neve), alján levő klinikai kápolna kisudvara 

megtelt koporsókkal. Innen temették el a bombázás áldozatait. A katolikus és a református  

gyászszertartások egymást követték.  

 A bombázás után két napra, édesanyám levitt  az állomásra mert közvetlen az állomás 

mellett volt nagynénémnek egy kocsmája, hogy lássuk mi történt vele. Az egykori ALBINA bank 

épületét, több bombatalálat érte, de az alatta levő, s egy kicsit oldalt levő kocsma érintetlen 

maradt. Emlékszem, az ALBINA bank épületében sok liszt volt leraktározva, s ez a sok liszt 

mind szétszóródott a környéken a bombázáskor bekövetkezett légnyomás következtében, mintha  

havazás után lettünk volna. Nagynéném is megúszta ép bőrrel a bombázást. Eljövetelünkkor több 

10-15 méteres bomba tölcsért, lerombolt házat láttam. Az állomás is több találatot  kapott, amit 

bizony csak sok év után építettek ujjá. Az egyik épület gangjára, a második emeletre, a 

légnyomás egy szürke lovat röpített fel, úgy 10-15 méter magasba, hogy ott ragadt. Az elárvult  

stráfszekér a kapuban várta vissza „motorját”. A szörnyű és vicces emlék képe ma is előttem 

van. 

 

 
A kolozsvári állomás épülete az 1944 június 2-i bombázás után 

 

 A bombázás után, nemsokára, édesapámat is behívták katonának Besztercére, ott 

kiképzésben  részesült, s Erdélyben több helyre vitték őket. Azon az őszön egy alkalommal, 
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amikor édesanyámmal Hódoson voltunk a nagymamánál, kaptuk a hírt, hogy az édesapám és Feri 

bácsi, édesanyám bátyja, egységei éjjel haladnak keresztül Szakadátnál, ennél a Szováta melletti 

kis településnél. Édesanyám élelmet pakolt össze, egy szekeret fogadva, Öcsivel együtt  

felmentünk találkozni velük. Sikerült is. Nagy volt az öröm, édesanyám akkor látta utoljára Feri 

bátyját, őt az orosz frontra vitték. Édesapám nem sokáig volt katona, úgy 3 hónapot, mert az 

egységét elvitték egészen Kolozsborsáig, ahol az egység  feloszlott, és édesapám hazajöhetett. 

Ezalatt, édesanyám kereste meg a megélhetésünkre a pénzt. Gyapjút fonott és minden a ház 

körüli lehetőséget felhasznált arra, hogy mindhárman megélhessünk. Amint már jeleztem előbb, a  

mellettünk lévő udvarba költözött a német katonai konyha. Naponta hozták a teheneket és 

pisztollyal lőtték le őket és készítették a ételt a Torda felé vezető úton harcoló német katonáknak. 

 1944 szeptember 5-én a magyar-német csapatok támadást indítottak Kolozsvár-Torda 

szakaszon.  

 Később Torda környékén a magyar csapatok az Aranyos folyó Kolozsvár felőli oldalán 

ásták be magukat a magaslaton, ami természetes védmű is volt. Erről egy désfalvi román 

emberrel beszélgettem, aki ott, a román hadseregben szolgált a magyarok ellen, s  ő magyarázta 

el, hogy olyan kemény harc volt, hogy az Aranyos a vértől pirossá színeződött. Nagyon nagy 

tisztelettel beszélt a magyar katonák harci tetteiről, hősiességéről, de a túlerővel már nem bírtak 

ők sem-mondotta. S egy árulásról is beszélt, aminek következtében a magyarokat hátba támadták. 

Talán evvel az ellenállással akarta a magyar katonai vezetés megvédeni Észak-Erdélyt vagy  

legalább megállítani a szovjeteket. 

           Édesanyám, sokat segített a németeknek a főzésben, ezért mi is kaptunk a húsokból. Sőt 

édesanyám pénzért meg is vett tőlük egy tehenet, amit otthon mi etettünk és így tejünk is volt. 

Emlékszem a szomszéd kertbe, a német katonák behoztak egy autónyi kétszersült kenyeret, ami  

papondekli csomagokban volt, s  azon az   alapon, hogy romlott, elásták a kertben. A mi tehenünk  

megtalálta az elásott kenyeret és mind kibányászta és megette a pászkaszerű kétszersültet, így  

takarmányunk is volt. A tehenet később, miután bejöttek az oroszok, hogy el ne vigyék, eldugtuk 

a szomszéd kertben, majd  édesanyám eladta egy  románnak, a biztonság kedvéért.  

 

SZOMSZÉDAINK. 

 

 Tulajdonképpen minden szomszédunkkal jóban voltunk, kivéve a közvetlen szomszéd 

gyümölcsös kertjének a tulajdonosát. Berényi urat, akinek a kertjébe én mint  kölyök, bizony 

sokszor átlátogattam a finom cigány almáért, szilváért, dióért. Egyszer, hogy megszabaduljon 

„látogatásaimtól” egy  kis  táblára felírta, hogyha megfog a kertben, megver és felénk fordítva a 

talajba szúrta. Én miután megláttam, átmásztam és nem csináltam mást minthogy megfordítottam 

ellenkező oldalára t.k.feléje. Neki nem volt gyereke s a gyümölcs leginkább ott rohadt a földön és 

a fákon. 

 Ez a tulajdonos, egy egyedül élő idősebb ember volt, aki miután a háború áthaladt 

felettünk egy cirkuszban lépett fel, lóidomár volt. 

 Másik családot, akivel nem voltunk rosszban, a második szomszéd volt lefelé, a város 

felé, Hódoséknak hívták. Hódos bácsi a fronton volt s itthon a felesége Hódos néni és a fia 

maradt, Pista. Annyira jóban voltunk velük, hogy az oroszok bejövetelekor, mivel náluk nagyobb 

pince volt ott bújt meg mind a három család, Hódos néni a fiával, Ilonka néném Öcsi fiával, 

édesanyám testvéremmel Erzsikével és én velem. Október 11-én, amikor az oroszok bejöttek 

Kolozsvárra Hódosék kapujában vártuk őket s ott is láttuk meg őket először és  beszélgettünk is 

velük. 
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 Emlékszem ködös, esős, hűvös nap volt, amikor a Kert utca közepe táján a kanyar után, 

megjelentek az orosz lovasszekerek. Csodálkoztunk, hogy  nem autókkal, nem tankokkal hanem 

lovasszekerekkel jöttek be. Ezek a katonák, a harcoló egységek voltak s velünk szemben  

barátságosak is. A harmadik, vagy negyedik szekérről le is szált egy Iván, nyakában a körtáros 

géppisztolyával közeledett hozzánk. A kapuban 3 védtelen asszony, (édesapám is be volt hívva a 

magyar hadseregbe), három nagyobbacska fiú és egy 2 éves kisbaba, testvérem Erzsike, remegve 

vártuk a közeledését. De az orosz intett, hogy ne féljünk s az oldalán levő tarisznyából egy marék  

kockacukrot vett elő, amit mifelénk nyújtott. Édesanyám utána nyúlt és elvette, evvel 

megszületett a bizalom. Igaz mi nem tudtunk oroszul, ő pedig magyarul, de egy kicsit értett 

németül, így édesanyám tudott értekezni vele. Közelebb lépett hozzánk s csak annyit kérdezett  

„nyemecki?”. Mi intettük neki, hogy nincs nálunk német. Majd közel húzott engem, édesanyám 

megrettenésére és magához szorított, apaian. Majd elmondta, hogy neki is van Oroszországban  

három fia és azokra emlékezett avval, hogy engem magához szorított. Békés találkozás volt az 

első, de a szekere habár nagyon lassan, de haladt előre és neki utána kellett szaladni. Ez 

reggeliben úgy 9-10 óra tájban lehetett, egy ködös őszi délelőtt. 

 Mind a három családanya,  megbékélve lélegzett fel, az első rossz hírekkel jelzett orosz 

találkozás után. Még annyit elmondott a barátságos orosz katona, hogy ügyeljünk, mert utánuk 

jönnek más orosz katonák, akik vadásszák a német katonákat s azok veszélyesek. 

Így is lett, délre megjött egy orosz tiszt, (akkor még nem volt a nevük szovjet, csak 

oroszoknak  hívta mindenki őket), egy kisebb csapattal, akik  bejöttek a házba  s kutatni kezdtek. 

Hódos néni nagyon félt mert a konyhában a kredenc ablakában  Hitler „Mein Kampf” című vörös 

kötésű könyve állott. De ez nem érdekelte az oroszokat, előbb a német katonákat keresték majd 

az asszonyokat kezdték szemre venni. Nemsokára a csapat legfiatalabb asszonyának le kellett 

mennie a tiszttel a pincébe, ahonnan  sírva jött fel, mert pisztollyal kényszerítette térdre. 

  Mi ezt gyerekek mind végig éltük. Ezután egy bőséges  ebéd után, amihez igaz ők hozták 

a hozzávalót, az asszonyok csak megsütötték a húst, indulásra  készültek. De a tisztben volt annyi 

jóravaló gondolat, hogy egy papírra cirill betűkkel írva, hátrahagyott egy írást, amelyet a 

következő rabló csapatoknak felmutattak  anyuék és így bántatlanul maradtunk. Aztán telt az idő, 

napokig vonultak az orosz szekerek, katonák míg egyszer csak véget ért az áradat és egy csapat 

megszállt a Botanikus Kertben. Az egyik Ivánnal jóba is lettem, sofőr volt egy amerikai  Wilisen. 

Sokat mostuk, takarítottuk együtt, addig amikor egy német aknatámadás alatt, csak úgy 

menekültünk meg, hogy bebújtunk az autója alá. Igaz, onnan megtelve olajjal kerültünk ki, de 

épen, s ennek emlékére kaptam tőle egy  talán, román díszkardot. A kardnak hüvelye is volt de 

nem az övé volt, mert nem talált bele. A kardot máig megőríztem, s a fiamnak adtam. 

 Volt a kertünk külső részén egy fehér szilvafa, finom nagy szemű, (azóta sem láttam 

olyan szilvafát), szilva termett rajta, de nem csak ezért szerettem. Ez a fa átnyúlt a szomszéd 

kerítésén és róla a városba láthattam. Felmászva láthattam a Főtéri templom tornyát, a  Kert 

utcában akkor létező apácaotthont, (milyen apácák is voltak? talán a ferences női rend), s azon 

énekelhettem. Igaz, sokszor csúfolkodtam is mert azt is énekeltem, hogy „Holdvilágos éjszakán, 

Hódos Pista ül a fán, s hogy ő nagy szamár az bebizonyult már”. E szöveget én költöttem, az 

akkor divatos sláger dallamára. Ezért úgy Hódos Pista mind az édesanyja megharagudott reám. 

Elmúlt! De ennek a fának volt egy másik rejtelme, hogy olyan gyakran másztam fel rá, éspedig 

az, hogy amikor Tordáról vagy Felekről az oroszok lőtték a várost, a fejünk felett süvítettek el az 

ágyúgolyók, s én ezeket nagyon élveztem látni és megfigyelni. A fáról mindig láttam, hogy a 

városban hol lobban fel az ágyúgolyó füstje, a város melyik részében és utcájában. Nekem 

nagyon élvezetes élmény volt, de a városban bizony sokan sebesültek és haltak meg az aknáktól, 

ágyúgolyóktól. 
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 Zudor Öcsiéken, illetve később Méliuszékon alul többen laktak egy udvarban. Itt lakott  a 

Szele család, Péter fiával, aki kisebb  volt nálam és egy kicsi kis leánytestvérével. Szele Péterből 

talán nyomdász lett. Egy másik család volt az Anca család, ahol egy nálamnál nagyobb fiú volt az 

Anca Paul, izmos fekete román fiú volt. Hogy mire vitte nem tudom. Még az udvaron lakott egy 

összetett család, nevükre nem emlékszem, de nekünk azért voltak fontosak mert szövéssel 

foglalkoztak és édesanyám pedig fonta nekik a fonalat. S bizony sokszor ült be édesanyám is a 

saját szövőszékébe, amikor gyönyörű munkák kerültek ki keze alól. Akkor tanultam meg én is  

fonni kézzel, gyapjút tekerni, (rengeteg gyapjút kellett tekerni  akkor). 

 Evvel a családdal kapcsolatos emlékem a karácsonyi betlehemezéssel van 

összeköttetésben. Lakott valahol a Holdvilág utca tetején egy Dézsi István nevű korombeli fiú, 

akinek nagyon jó hangja volt, s ezt be is mutatta nekünk. Különben egy vékonydongájú, szőke  

gyerek volt. Ő adta az ötletet több Holdvilág utcai fiúnak, s nekem is, hogy karácsonyra  álljunk 

össze egy csapatba és menjünk el kántálni. Került egy régi Betlehem is, amit újra ragasztottunk, 

krepp papírral, szalagokkal, sztaniol papírral, egyszóval majdnem újra sikerült. Kineveztünk két 

juhászt, két angyalt és Dézsi barátunk lett a beköszöntő. Fent a kert utcában az ismerősöknél jól 

ment a kántálás, harsogtuk a „Menyből az angyalt”, gyűlt a pénz is, a kalács is, italt nem 

fogadtunk el. Amikor a Tanár utcába  értünk, becsengettünk ismerősünkhöz, a Kert utcában lakó 

szövőnők egyikéhez, aki itt lakott, de többszöri csengetésre sem nyitottak kaput, pedig  bent égett 

a villany. Ez addig ment, amíg az egyik pásztor megtorlásképpen, a csengőre  húzott egy nagyot 

fokosbotjával, mire a csengő fedele pozdorjává ment és állandó csengetésbe kezdett. 

Megijedtünk, s nem volt  más mit tennünk, hazáig  futottunk. Így fejeződött be első és utolsó 

kántálásom. 

 A Kert utcában, tőlünk lefelé lakott még egy román botanikus Borza, aki átvette a magyar 

egyetemi botanikai tanszéket az impérium változáskor, s a rossz nyelvek szerint az ott talált 

magyar nyelvű anyag fordításából élt sokáig, saját nevén kiadva az ott levő dolgozatokat. Nem 

tudom igaz, nem igaz de akkoriban erről beszélt az utca népe. 

 Lakott a Kert utca elején, a mostani Pasteur Intézet egyik szolgálati lakásában egy Erdélyi 

nevezetű család, fiukat Erdélyi Jancsinak hívták. Mi ketten, nem jártunk egy iskolába, de  azért 

nagyon jó barátok voltunk. Jancsi, ha jól emlékszem, a Kismester utcai iskolába járt. Sokat 

játszottunk együtt. Édesapját valamikor Ardelánnak hívták, s a magyar világban magyarosította a 

nevét Erdélyire. Azóta sem hallottam hasonló irányú névváltoztatást, inkább a fordítottját 

Erdélyiről Ardelánra. Jancsi érdekes színes képeket hozott mindig valahonnan az egyetemi 

katedrákról, s így bizony sok nemi betegség képét megismertük. Iskola volt és sikeres! Volt 

édesapámnak egy nagy formátumú albumszerű gyűjteménye, amiben régi újságokból, 

folyóiratokból voltak képek, szövegek kivágva és beragasztva. Jancsival sokat nézegettük ezeket 

az oldalakat, addig amíg valamilyen úton eltűnt. Ma is sajnálom, hogy nem őriztem meg! 

 Erdélyi Jancsival sokszor közösen sétálgatva, leértünk a Trefort utca  tetejére, de  úgy is 

mondhatjuk, hogy a Holdvilág utca aljára. Ugyanis itt egy kis tér van, ahonnan nyílt a mi utcánk, 

a Kert utca, a Szén utca felé vivő hosszú Holdvilág utca, a Trefort utca, amely Klinikák mellett 

ment le s olyan jól lehetett  szánkázni rajta, mert akkor még a 6-os busz is a szintén innen nyíló 

Tanár utcán jött fel. A Trefort utca nagyon meredek utca és ki volt kövezve. A fatalpas cipők 

idején lefelé menet, ezen az utcán a cipők nagy lármát csaptak. Mert ilyen is volt a háború idején. 

Ének is volt róla amely így kezdődött „A fatalpú cipő...” 

Szemben velünk a kolozsvári Botanikus Kert terjeszkedett sokfajta növényével, japán 

kertjével, kiállító termeivel és virágházával, ahol vasárnaponként, amikor sikerült belógni, mert 

különben fizetni kellett volna, de arra nem volt pénzünk. Akkor csodáltam a magas pálmafákat és 

egy hatalmas medence közepén az óriási tavirózsák leveleit, amelyek majdnem befedték az egész  
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medencét. A vízben apró aranyhalak úszkáltak. Sokat jártunk a különböző elkerített  kertekben, 

ahol előbb magyarul és latinul, majd később románul voltak kiírva a növények nevei. Sokat 

böngésztem őket. 

Lefelé a Trefort utcán, meg kell említenem a Begidzsán-féle mészárszéket, lefelé menet 

jobbra, balra volt egy vendéglő, olyan „Zokogó Majom” szerű, és egy suszteráj. Mindenkit 

ismertünk és minket gyerekeket is mindenki ismert. Sokat játszottunk a Begidzsán-féle 

mészárszék előtti kis téren, a Begidzsán bácsi legkisebb fiával, ha jól emlékszem, Öcsinek  

hívták. Begidzsánék különben a Kert utcában rajtunk felül laktak. Azután költöztek oda, hogy az 

oroszok elől a híres botanikus Nyárády család elmenekült és a házuk üresen maradt. Emlékszem 

arra, hogy közvetlenül az oroszok bejövetele után, a szelicsei románok is bejöttek, s minden üres 

házat kikutattak, s ami mozdítható volt el is vitték. Így ürült ki a Nyárádyak nagy lakása is. Mi 

gyerekek is bent jártunk azután, hogy lecsendesedettek a harcok. Kifordított plüss és felhasított 

bőrszékekre emlékszem, kiürített és szétdobált befőttes üvegekre, az üres falakra és szobákra 

ahonnan hiányoztak a képek, a bútorok. Amikor visszatért a Nyárády család, Nyárády néni 

engem hívott át, hogy vezessem végig a szobákon. Ő végig csak sírt, míg végül leakasztott a 

falról egy nem tudom hogyan ott maradt rámás festményt, amelyen a „Zörgető Krisztus” volt 

megfestve, és nekem adta. Sokáig őriztem. De nekem akkor már volt egy Zörgető Krisztus 

képem, amit egy székelyhodosi születésű ferences paptól kaptam, egy alkalommal, amikor 

anyuval elmentünk hozzá a zárdába. 

 A Trefort utcában lakott, a magyar időben, édesapám  három leánytestvére Teri, Ami és 

Bella. Hármuk közül, Bella nénjének volt a legfiatalabb, s neki volt egy Pop Vasile nevezetű 

udvarlója, aki miután Bella nénje meghalt, még a 40-es években, elvégezte román létére 

Vásárhelyen a magyar orvosit. Ami néni jóval  később halt meg, Gabi, (Konsza Gábor), bácsi 

vette feleségül, aki családunknak egy régi ismerőse volt,  kislányuk mai s él Kolozsváron. Gabi 

bácsit nagyon szerettem, mert gavalléros volt és sok kártya trükkre tanított meg amiket 

megtanulva barátaimon próbáltam ki, általában sikerrel. Talán még ma is emlékszem egy-két  

kártya trükkjére. Most ő is ott nyugszik, a kolozsvári házsongárdi temetőben, feleségével Amival, 

Bellával, édesapámmal és édesanyámmal egy sírban. Teri néném még él Kolozsváron, aki egy  

egyiptomi eredetű, jókedvű mindig motorkerékpáron utazó Vilcsek Károlyhoz ment feleségül. 

Van egy fiuk. 

  A Trefort utca alján emlékszem még a magyar rendőrképzőre, ahol a fiatal 

rendőrcsemeték gyakorlatoztak naponta, s mi néztük vágyakozva, s hallgatva a magyar  kemény 

vezényszavakat: Vi-gyázz! Jobbra-át! Balra-át! Pihenj! 

 A Kert utca nagyon hosszú utca volt és az ma is, bizonyára. Mi a 18. szám alatt laktunk s 

ez az aljának felelt meg, felettünk még nagyon sok, nagy gyümölcsös kert volt. Mind magyar 

tulajdonosú kertek voltak, dr. Nyárády, Bíró a híres kolozsvári fényképész, egészen fel Dávid 

bácsiig, aki a magyar időben a tizedes szerepét töltötte be. Ő volt az, aki a hatóságok és a 

lakosság között tartotta a kapcsolatot. Híreket hozott és vitt, segített, tanácsokat adott, 

mozgósított. Azt hiszem ma is jó lenne egy ilyen szervezet, legalább az RMDSZ részéről. Nyáron 

kellemes volt a Kert utca, télen pedig szánkázásra volt kitűnő. Tőlünk kiindulva,  egészen a 

Pasteur Intézetig mentünk egy ültünkben a szánkával, de sokszor le egészen az Egyetemi 

Könyvtárig. 

 Föltétlenül meg kell említenem, a tőlünk nem messze működő apáca otthont. Ma már nem 

emlékszem, hogy milyen nevük volt, milyen rendben szolgáltak, csak arra emlékszem, hogy  

nagy fehér alapon, fekete vagy sötétkék fedésű apáca fejfedőjük volt. Ez a fejfedő nagyon  furcsa 

volt. Mindig nagyon kedvesek és szolgálatkészek voltak hozzánk is és mindenkihez. Mi akkor 

kerültünk közelebb hozzájuk, amikor az oroszok, a mi által RATA gépeknek mondott 
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repülőikkel, éjjelente aknákat és Sztálin gyertyákat dobtak Kolozsvárra. A Sztálin gyertya esése 

közben, rávilágított egész Kolozsvárra, s ez nekünk a hegyről, a Kert utcából, gyönyörű látvány 

volt. De ilyenkor megszólaltak a  szirénák is vészesen és ez azt jelentette, hogy óvóhelyre kell 

menekülni. Nekünk volt az udvaron egy kis bunker félénk, amit édesapám tákolt össze fából, 

földből de ez nem volt biztonságos, ezért a sziréna megszólalásakor mindig az apácákhoz  

menekültünk. Éjjel sok esetben, amikor megszólaltak a szirénák, édesanyámék kihúztak az 

ágyból és öltöztetni kezdtek, de én félálomban, míg a cipőt felhúzták, az ingemet vetettem le. 

Nehezen sikerült engem mindig idejében felöltöztetni. Pedig sietni kellett nagyon, mert az aknák 

potyogtak. S utána szaladás az apácákhoz. Ott már mindig össze voltak gyűlve az apácák és 

imádkoztak kórusban, monoton hangon, kitöltve az amúgy sem nagy bunkert „Üdvözlégy Mária, 

Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most és mindörökkön örökké, Ámen”. S kint  szóltak az 

aknák Kolozsvár felett. Másnapra  egyre több sebesültje volt a városnak. 

 Az apácáknak is volt egy nagy gyümölcsösük, amit megdolgoztak, finom Jonathán és 

Aranypármen almáik voltak, amiből minket gyerekeket mindig megkínáltak napközben.1944 

őszén az oroszok bejövetele előtt, előttük is megállt több német katonai teherautó és  költöztek, 

hogy hova nem tudom. De maradt is közülük több  apáca, akik úgy 1946-47-ig még egy kis 

templomot is építettek, de a kommunizmus erősödésével, az apácaotthon épületét elvették, a 

templomból pedig valamilyen korháztermet alakítottak ki. Végül is az apácaotthont felszámolták. 

Végleg távozniok kellett.  

 Távolabbi szomszédaink voltak még a Dr. Péterfy botanikus család, akinek a fiával a 

középiskolát kijártam a „reffeknél”. Ők talán az akkori Házsongárd utcában laktak, amely a mi 

utcánk tetején balra nyílt. Ebben az utcában is sok ismerősöm volt. Istvánékhoz, az 

osztálytársamhoz is, sokszor eljártam a családba. István jó tanuló volt s nekem szokott segíteni. 

Nagy  gyümölcsösük volt, sok gyümölccsel. Egyszer István elmesélte, hogy hogyan járt az 

édesanyja amikor dunsztolta  a  gyümölcslekvárokat, amelyeket üvegben  tettek el. Az u.n. száraz   

dunsztoláskor, magas hőfokra emelik az üvegben levő gyümölcsök hőfokát, hogy utána ne 

egyszerre hűljenek le, úgy forrón  pokrócba, párnába, paplanba facsarva, leteszik a földre, hogy 

lassan hűljön. Így csinálták a  Péterfy családban is egy őszön, de amikor kibontották a dunsztot, 

az üvegek mellett egy sült egér is ott volt, ami a melegbe behúzódott, de ott ragadt megsülve. 

Sokat kacagtuk a sült egér történetét. Közvetlenül mellettük volt egy másik nagy gyümölcsös, 

ahol nagyon sok cseresznye fa volt. Éréskor a gazda fiatal fiúkat fogadott fel, hogy a megérett 

cseresznyét leszedjék. S a fáma úgy mondta, hogy mindig énekelniök kellet, hogy kevesebb  

cseresznye foggyon. Ez bizonyára egy kis túlzás volt, mert a tulajdonos inkább a hasukat féltette, 

hogy holnap nem lesz aki leszedje az érett cseresznyét. 
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A Funar polgármester által tönkretett Papok kertje, a feliratos táblával, 1999-ben 

 

 Ebben  az utcában volt az u.n „papok  kertje”, amely a katolikus egyházé volt, rengeteg 

gyümölccsel nagy területen. Ide is jártunk almát, diót szedni, amiért almát, diót és egy kis pénzt 

is kaptunk. Sőt sokszor ebédet is. Nagy kúria volt, később sokszor megálmodtam mint egy nagy 

romos várkastélyt, öreg kastélytulajdonossal. Nem voltak rossz álmok. Viszont a kb. 60 évvel 

későbbi  valóság, az mára már szomorúvá vált a „papok kertjével” kapcsolatban. 

A 90-es évek egyikében, egy kolozsvári látogatásom alkalmával, meglátogattam a Kert 

utcát, meglepetésemre a nagy gyerekkori gyümölcsösök, mind be voltak építve, házakkal, 

üzletekkel, garázsokkal. Eltűnt a gyerekkori álom, a nagy kertek, teli virággal, gyümölcsel. Így 

tűnt el a „papok kertje” is, ahol egy nagy hivalkodó román nyelvű tábla is fogadott, amiben 

tudomásunkra hozták, hogy a híres Funár Gyuri határozatából ezt a kertet felparcellázták és  

átadták a kolozsvári lakósoknak házak építésére. Bizonyára ezen lakosok között, egy magyar sem 

volt. Nagyon elszomorodtam ezen a bősz tetten. Sajnáltam azt az apa nélküli családot is, aki 

valamikor ott lakott ebben a nagy kertben, egy  nyári konyhában, filegoriában. Sajnáltam a finom 

almákat, az utcára kiérő nagy cigányalmafát, amelyről annyi vörös almát ettem, a körtéket s a 

jószívű kertvezetőt, akitől annyi gyümölcsöt kaptunk. Szemben velük lakott egy család, aki 

később költözött oda, ez volt a Bálint  család, aki  juhokat tartott. S a fiuk Bálint járt a juhokkal 

legeltetve a járdák szélén, ahol  a nyulaimnak szánt füvet mindig lelegeltette. 

 Még több családról kell megemlékeznem. Ilyen volt a Kicsi János családja, aki teheneket 

tartott, de ő már a Kert utca tetején lakott. Ő román volt, de mindenki Kicsi Jánosnak szólította, 

mi is hordtuk tőle a tejet. De volt  neki egy  csúnya, vörös hajú lánya, akit talán Lenuţának hívtak,  

aki egyszer valamilyen okból, bizony nekem lehúzott két nagy  pofont, amit soha sem felejtek el, 

mert egy leánytól kaptam és igazságtalan is volt.             

 S mit ad az Úr? A 70-es években, egyszer Bukarestben járva találkoztam Lenuţával, ő 

megismert, én megismertem. Örvendtünk egymásnak, én emlékeztettem a pofonokra, ő kacagva 

kért bocsánatot és azt mondta biztos jó helyen voltak. Ekkor már meglett asszonyka volt, de a 

haját nem festette meg, csúnya vörös volt akkor is. Ő a bukaresti Teatrul folyóiratnál volt riporter 

és ismerte a magyar színjátszást, mert ez a román lap foglalkozott a magyar  színházakkal is,   
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ugyanis magyar nyelvű színházi lap akkoriban nem volt, talán ma sincs. Beszélgetésünk során  

szóba jött a magyarok helyzete, s ő vigasztalt avval, hogy nekünk magyaroknak, mivel 

kisebbségben vagyunk, nagyobb lehetőségeink vannak mint a románoknak, mert a párt nagyon 

erős a művészetekben. Nem tudom igaza volt vagy sem, de meggyőződéssel mondotta.  

  A Kert utcában lakott még a Rariga család, ők is egy nagy gyümölcsös kert közepén 

laktak, ahol a család elég nagyszámú volt, s volt egy púpos  fiuk is. Én sokat játszottam vele is. 

Bátyja, később, Kolozsváron a magyar tanfelügyelő helyettes lett. Azt, hogy annak a nagy  

gyümölcsösnek ki volt a tulajdonosa azt sohasem tudtuk meg.  

 Első kutyaharapásom is a Kert utcához fűződik. Volt a Botanikus Kert felett az első 

szomszéd, ahol teheneket tartottak és onnan is hordtunk tejet. A házuk s az istálló mélyen bent a 

Botanikus Kertet átszelő Cigány patak mögött  volt, elől  pedig egy nagy állandóan kaszált kert. 

Egy alkalommal, semmit sem sejtve, a tejeskandért lógatva, mentem a tejért s a nagy fűből 

egyszer csak kiugrott egy nagy szentbernáthegyi kutya, ami bizony uk-mukk a combomba  

harapott. Szerencsére nem volt  kemény a harapás és hamar begyógyult, de az emléke ma is meg 

van a lábamon is és a szívemben is. 

       Külön kell mesélnem a Holdvilág utca életéről is. Ez az utca, amely az akkori köznyelven 

az u.n Bolondok házától kezdődött, különben ezen intézet becsületes neve az Egyetemi 

Ideggyógyászati Klinika volt, s tartott Iepuráig (ez egy  korcsma volt). Pontosabban,  a Holdvilág 

utca kezdődött egy  korcsmával és  befejeződött egy másik korcsmával, a Iepura  kocsmájával. Ez 

az utca teljesen ellentétes utca volt, a Kert utcához hasonlítva. Míg a Kert utca egy csendes utca 

volt, nagy területű, gazdag gyümölcsösökkel, addig ebben az utcában kisebb munkásházak voltak  

eléggé összezsúfolva. Proletár utca volt. Ez az utca  mozgalmas utca volt, ezen az utcán járt fel 

Iepuráig a 6-os busz, legalább óránként, vitte és hozta a városba a munkásokat. A gyerekek 

maradtak csak otthon, s így ez az utca  a gyerekek játszóterévé változott mindennap.  Az utcában 

legalább 4 korcsma volt, de volt egy híres péksége is, susztere is volt, a „dadogós”. Itt lakott,  a 

magyar 4 évet kivéve, Prach ideggyógyász román feleségével. Az utcán volt vagy  két 

élelmiszerüzlet is, ahol a munkásság beszerezte a munkája nyomán kapott szerény fizetéséből a 

mindennapit. Mi is innen vásároltuk az élelmiszert és a kenyeret. A Kert utcában nem voltak 

üzletek. Finom kenyér sült a Holdvilág utcai pékségben, s sokszor küldött édesanyám a 

jegyekkel, hogy váltsam ki a kenyeret. Nekünk fekete színű jegyeink voltak, mert édesapám nem 

volt nehézipari munkás.  Piros jegyet, kéket, meg zöld jegyet kaptak azok, akik a nehéz munka 

különböző kategóriáiban dolgoztak. Négytagú családunk a háború után, egy napra, egy kg 

kenyeret kapott. 

        Egy alkalommal történt, hogy elküldött édesanyám kivenni a kenyeret. El is mentem a 

Holdvilág utcai  pékségbe, de haza felé a finom  friss kenyérre megéheztem, és menet közben a 

kenyér belét mind kiszedtem. Finom, meleg belű kenyér volt. A baj akkor kezdődött amikor haza 

értem, mert a kenyérnek csak a héja maradt meg, (lyukas kenyér lett!), s hogy édesanyám ne lássa 

meg, becsúsztattam a szekrénybe. De minden kiderült amikor édesanyám elővette a  kenyeret. Én 

komoly szidást kaptam, mert egyszerre megettem a család napi kenyéradagjának nagy részét. 

Nehéz évek voltak, édesanyámnak nagyon sokat kellett dolgoznia, gürcölnie értünk. Igen, ez az a  

szó amelyet édesanyám is  szívesen használt akkor, amikor nehéz munkájáról beszélt: „Gürcölni-

gürcölni”. 

 Sokat jártam a Holdvilág utcában, játszani, „pinkázni”. Ez egy olyan pénzes játék volt, 

amelyet általában régi pénzel játszottunk, (régi lejekkel, krajcárokkal, fillérekkel, pengővel) s az 

volt a játék tétje, hogy ki tudja a pinkába bedobni a pénzét kb. 2-3 méterről, amelyel elnyerte a 

pinkában levő pénzt. A pinka egy földre  rajzolt négyzet volt, amelynek a tetején egy félkör alakú 

rajzolat volt, s itt állt a játékba  betett pénz. A pinkába úgy gyűlt a pénz, hogy ha nem találtad el a 
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pinkát, vagy egy arasznál messzebb dobtad a pénzedet, a játékostársad pénzénél, úgy be kellett 

fizetni egy pénzt a pinkába, amit pinkaütéssel lehetett elnyerni. Izgalmas, jó játék volt, sokat  

játszottuk. Veszélyes nem volt, mert nagyon-nagyon ritkán játszottuk érvényes, hivatalos pénzel, 

azért mert ilyen pénzünk nem  is  nagyon volt. 

 Máskor játszottunk a csendőr-rendőrt, amikor el kellett fogni az ellenfél csapatának 

tagjait, de volt ennek egy durvább változata is, amikor egy ásott kertben kézzel összelapított 

földgolyóbisokkal dobálóztunk, két csapatra szakadva. Ekkor tapasztaltam először, hogy vannak 

emberek akikben nem lehet megbízni. A mi világunk 1940-től  úgy 1948-49-ig még magyar világ 

volt. A környéken mindenki magyar volt, csak egy-egy román gyerek jelent meg itt-ott, mint  

például a játékban a hozzám csatlakozott barna képű regátí fiú, aki  velem kezdte a harcot, de  

ellenem fejezte be. Nagy csalódás volt! Egy életre szólt. Azóta sem bízok hasonló képű 

emberekben. 

 A Holdvilág utca egyik  tipikus embere volt, a kissé hajlott hátú dadogós suszter. Ő hozzá 

sokszor jártam, vittem a család cipőit javításra. Ilyenkor biztatva ugratott az öreg suszter, hogy 

kóstoljam meg csak a  „csi-csi-rizt”, mert az bizony olyan jó ízű mint a baracklekvár, de neki ezt 

sohasem sikerült elérni.  Jól dolgozott és olcsón, ő javította a Holdvilág utca összes  rossz cipőjét 

kis cipőjavító műhelyében. Csirízes volt a köténye, nadrágja, törött a szemüvege és kicsi sapkája 

alól mindig kibújt őszülő haja. Sokszor izzadság cseppek ragyogtak homlokán. A kis Holdvilág 

utcai házban éltek, ketten idős feleségével. 

 Az utca tetején élt és tartott fenn kocsmát, a hozzánk legközelebbi román Iepura.  

Korcsmája mindig tele volt emberekkel, ott álltak meg a Szamosból kiszedett homokot szállító 

szénutcai román kocsisok és ott álltak meg a Kolozsvárról haza tartó szelicsei piacosok is. A 

kocsma előtt egy  kallantyús kút volt, aminek le kellett nyomni a kallantyúját és jött belőle a víz. 

Ez a kút volt az én vesztem is. Egy alkalommal, amikor arra jártam, egy meleg napon beléptem 

Iepurához és kértem egy poharat, hogy a csapnál vizet ihassak. Ez a környékben egy szokás volt, 

mindenki kért és kapott poharat Iepurától. A poharak sokasága, kitéve a pulton álltak tízesével. 

Kértem egyet és azt mondta Iepura, hogy vegyek el egy poharat bátran és igyak kint vizet vele. 

Így is tettem, de amikor megnyomtam a kallantyút, a víz olyan sugárban jött ki, hogy  a poharat 

kivitte a kezemből és az a földön ezer darabra tört szét. Megijedtem, s rögtön bementem  

korcsmába, hogy elmondjam mi történt. Iepura mikor beléptem éppen le volt hajolva, s csak 

annyit  kérdezett: „A poharat vissza tetted a helyére?” Én  pedig nagy bután kiböktem, hogy nem 

tehettem vissza, mert eltörtem. Néhány nap múlva édesapám kifizette a kárt. 

 Életre szóló tanulság. volt. Akkor ott megtanultam, ha poharat veszek a kezembe, az egyik 

ujjam mindig a pohár feneke alatt van. S egy másik tanulság is született akkor, éspedig, ha  

hallgattam volna, jobban jártam volna. Nem kell mindent, mindig nagy dobra verni! Nem a 

Holdvilág utcához kötődik a következő történetem. Egy kicsit fentebb, a Tekintőtől még feljebb, 

a Jablonowszki kertészet felett történt egy nyári napon, első és eddig egyetlen nemzetiségi 

megtorlás ellenem. Azon a  napon is a nyulaknak mentem  füvet szedni Öcsivel, szárazság volt és 

a cséplés ideje. Akkor szervezte meg a csépléshez az első közös  szérűket a kommunista  párt, ide 

hordták be a gazdák, kényszerítve, a  csépelni való búzájukat, árpájukat s ott a  párt által kiküldött  

delegátus volt a mindenható, előtte zajlott le a cséplés és ő előtte adta be mindenki a kötelező  

kvótáját. A közös szérűn való cséplésnek ez is volt a célja. Városi, gyári munkások voltak 

kiküldve ellenőröknek, szérű felelősöknek, akik nélkül semmit sem volt szabad megmozgatni a 

szérűn. Így kerültek a gazdák a párt  közvetlen keze ügyébe. Volt is, emlékszem, nagy 

felháborodás a gazdák részéről. Lázongtak édesapám sármási rokonai is, a Lárgából Csibi Lajos 

bácsi, a faluból. Csibi Albi bácsi, Csibi  Zolti bácsi, Jóska bácsi és a többiek. 
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 Ezen a szérűn kaptam én is a nyulaknak valamilyen  harmadosztályú gazt, s azért mentem 

oda, hogy elhozzam. De útközben, egy szénutcai nagy behemót román fiúval találkoztam és 

köszöntem is neki. De láthatóan, neki nem tetszett a Bocskai sapkám, lerántotta  fejemről és, két 

nagy pofonnal kerekítve, a földre taposta, majd lepisilte. Sapka nélkül mentem haza és sírtam. 

Édesanyám vigasztalt, „Ez a magyar sors fiam!” szavakkal.  

  Itt még meg kell emlékeznem a Jablonowszki virágkertészetről és a Deák meg a Medrea  

tanyákról, amelyek szomszédosok voltak. A Medrea tanya egy nagyon jól felszerelt tehenészet 

volt. A tulajdonos román volt, de  nem tudom miért nem volt otthon, talán a háborúban halt  meg. 

A felesége, aki német asszony volt, vezette  a tanyát s magánál tartott egy  német katonát, aki a 

visszavonulás során, talán lemaradt a csapatától és ott ragadt Medrea asszonynál. Mi innen is 

vittünk tejet és itt láttam először az igazi tehenészetet. Az udvar, a ház, az istálló, kivül-belül 

tiszta és rendezett volt, gyönyörű nagy Bernáthegyi kutyáktól védve. A Medrea-tanya főbejárata,  

a Szőlő utca végéből nyílott ahonnét egy hosszú földes-köves út vezetett fel a tanyához. A 

bejáratnál egy  csőből készült fémkapu, állandóan tárva-nyitva, várta a belépőket. Az út két 

oldalán fiatal alma és körtefák sorakoztak egyenes sorokban. A tej eladásának külön helysége 

volt, a jobboldali lakások egyikében, baloldalt volt a modern tehén istálló. Medrea asszony egy 

magas, mindig jól fésült, sportos nő volt, aki fehér kötényben várta a tejet vásárlókat. 

  A Medrea tanya felett volt balra a Szelicse-felé magyar tulajdonú tanya, a Deák tanya, 

amely már nem volt olyan rendezett mind a Medrea tanya, de jó emberek laktak ott. Sokszor  

bementünk hozzájuk vízért. Tehenük, volt gazdálkodtak. Egy nagy diófa árnyékában éltek, amely 

betakarta az egész udvart.  

 Velük szomszédos volt a híres Jablonowszki virágkertészet. Ott mindig komoly munka 

folyt. A kertészet deszkával volt bekerítve hosszan, de mivel alacsonyabban voltak mint a 

szelicsei út, mindig láttuk mi történik az udvaron és a kertben. Gyönyörű rózsáik voltak, 

kardvirágaik, s minden más fajta piacra vihető virágok. A családban volt két fiú is, a  

Jablonovszki Elemér és Márk. Ők iskolába is jártak, de mindennap kint voltak a kertben és 

keményen dolgoztak is. Barátságot is kötöttem velük, de a barátság nem volt szoros, mert ők ha 

jól emlékszem a piaristákhoz jártak én pedig a „reffekhez”. Emlékezetes maradt számomra a 

mindennapi szekérkerék zaj, ami akkor szólt a Kert utca macskakövein, amikor a Jablonovszki 

család reggelente vitte a piacra a friss virágot. Kis szekereken egy apróbb termetű lóvontatásban.  

Szorgalmas család volt. 2006-ban találkoztam újra Jablonovszki Elemérrel, egy Erdélyi Gazda   

szerkesztői gyűlésén Kolozsváron, ahol felelevenítettük a gyerekkori emlékeket. Azóta  olvastam, 

Ő is elhúnyt, akárcsak Márk. Mindkettőjükkel kitűnő kertészeket veszített el Kolozsvár. 

Nyugodjatok békében! 

Családunknak a háború után nagyon nehéz helyzete volt. Két kisgyerek, édesapám 

részéről elég kis jövedelem, amit édesanyám házi gyapjúfonással, nyulak tartásával és sokszor, a 

Rókadombon meg a Monostori erdőben szedett, gomba árusításával egészített ki. Sokat jártunk 

gombászni és az erdőről háton sok fát is hoztunk haza a konyhára. Egy emlékezetes nap volt az, 

amikor egy augusztus végi napfényes napon, gombászni mentünk édesanyámmal a Rókadombra. 

A Rókadomb a szelicsei úttól nem volt messze, jobb oldalt. A domb közepén egy    homokbánya 

volt. Különben, gyönyörű tisztásokkal teli domb volt, alacsony, fiatal, még fel nem nőtt  

tölgyfákkal. Inkább bokrok voltak. De minket azon  a napon, nagyon  meglepett az a  tinorú, 

(hiribnek is mondtuk), gomba mennyiség, amennyi elénkbe tárult. Délelőtt volt, szép napos  

délelőtt, s a szebbnél szebb fiatal gombák csak úgy villantak elő a bokrok aljáról. Gomba 

termésrobbanás volt. Rövid idő alatt megtelt az édesanyám és az én  gombászó kosaram, megtelt 

az édesanyámnál levő két zsák is, amiben  fát szerettünk volna vinni. Nagyon nagy öröm volt 

szedni, lépten-nyomon a szebbnél szebb tinorú gombát. Mi ennek a gombának az édesanyám 



34 

falujában, Székelyhódoson, használt nevét is használtuk. Ott Máté-gombának mondták, mert az 

erdőhöz közel lakó Máté család szedte és árulta a gombát. S mit hoz a  sors? Csíkszeredai 

tartózkodásunk egyik évében, valamilyen hivatalos meghívás alkalmával, Tusnád fürdőre 

mentem a munkatársaimmal. Itt elmentünk az ottani Csukás vendéglőbe, egy baráti ebédre. De az 

ebéd a szabadba volt felszolgálva és én mint nagy gombászó, elmentem egy kicsit az erdőbe  

gombát nézni, szedni. Kaptam is néhány tinorút amit  megsütésre a tűzhöz vittem. Ekkor a  

Csukás szálló tulajdonosa megszólalt, hogy „né Máté gomba!” Meglepődtem, mert ezt a nevet 

csak székelyhodosiak ismerhetik. Abban a perceben tudtam már, ez az ember székelyhodosi  

származású kell legyen. Így is volt, s vele egy kellemes délutánt töltöttünk el Tusnád-fürdőn, a 

Csukás szálló erdőhöz közeli udvarán, elmesélgetve a székelyhodosi emlékeket.  

         De, be kéne fejezni a rókadombi gombaszedés történetét is. Igen, meg volt a rengeteg 

gomba, örvendtünk is neki nagyon, de mi lesz ennek a sok gombának a sorsa, két kosár és két 

zsák gombát családunk nem tud elfogyasztani még akkor sem ha  egy részét megszárítjuk télire. 

A gomba romlandó ezért édesanyám úgy döntött, hogy a szomszédok is kapnak, a rokonság is és 

egy részét eladjuk. Vittük is a gyönyörű szép, fiatal nagy gombákat az ismerős családoknak 

megvásárlásra ajánlva, de sokan idegenkedtek a gombától, mert féltek tőle. Komoly meggyőző 

munkát kellett végeznünk azért, hogy egy kis pénzt is kapjunk e nagy szerencséből. Otthon egy 

nagy gombapaprikást is készített édesanyám puliszkával, ma is érzem az izét jó paprikásan 

elkészítve és egy kicsi tejföllel megtetézve.    

 Még van egy szomszédunk, akiről eddig nem beszéltem semmit. Ők a második 

szomszédok voltak, felül, és egy magyar család házába költöztek be 44 után, akik a háború végén 

Magyarországra költöztek az oroszok elől. Milinkovicséknak hívták a családot, persze románok 

voltak, különben nagyon rendes család volt, sokszor jöttek át hozzánk és mi is mentünk hozzájuk, 

de egy olyan dolog történt amiről be kell számolnom, mert ez egy felkiáltó jel volt a magyar-

román viszonylatban, legalábbis az én felfogásom szerint. A Milinkovics háznak két nagy ablaka 

volt az utcára, s az ablakok között a falra három gipszlenyomatú láng alak volt kialakítva 

gipszből. Ezek hosszú ideig fehérek voltak magyar időben, de az oroszok, s utána a románok 

bejövetele után nemsokára, három színűvé lettek piros-sárga-kékké. Nekem bántotta a szememet, 

de nem volt mit csinálni. Igaz, egy alkalommal, a kék szín kapott egy kődobást és így egy kicsit 

megfehéredett. Diót vertünk az utcáról s onnan pattant be a kő. 

 

 
A Milinkovics ház 1999-ben 
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 A 40-es évek végén, talán 46-ban érdekes dologra lettünk figyelmesek. Egy szép napon az 

Idegklinika, (mi Bolondokházának mondtuk), épületeiben az udvarokon, gyerek sereg jelent meg, 

egyforma szürkés-kék egyenruhában és vörös nyakkendővel. Érdekes, számunkra érthetetlen  

nyelven beszéltek, mi nem értettük nyelvüket. De hamar megtudtuk, hogy görög gyerekek, akiket 

a kommunista párt mentett át Romániába. A sok gyerek között voltak olyanok, akiknek a feje 

kopasz volt és piros festékkel volt bekenve. Bizonyára valamilyen fertőtlenítés eredménye 

lehetett. Mi a kerítésen kívülről néztük őket, hogy hogyan játszadoznak, futkároznak.Aztán egy 

nap, amilyen váratlanul jelentek meg, olyan váratlanul el is tűntek, nem tudtuk meg soha mi lett 

velük. Bizonyára haza vitték őket Görögországba. 

 A környék családjai ismertek minket, mi is őket, kiterjedt barátságunk volt. Érdekes dolog 

volt az, amikor egyre több alkalommal, édesanyámmal együtt, el kellett mennünk otthonról, mert 

jött egy kolozsvári vendéglő tulajdonosának a felesége, egy román ügyésszel, hozzánk, 

szerelmeskedni. De nem tartott sokáig a szerelem, mert a férj neszét vette a dolognak és  

felrobbantotta a szerelmi kettőst. Igaz, a játszma a mi szemünk előtt is játszódott. S valahol a 

törvényszéken zárult le. 

  Ezekben az években járt hozzánk Barabási Ferenc református teológus növendék, aki 

édesapám részéről volt rokonunk. Ma már nem tudom milyen ágon, de jött és sokat játszott 

velem. Szerettem mert mindig kitalált valamilyen jó játékot. Sok mindenre megtanított. Jó 

játszótárs volt.                

 Általános szokás volt eddig is, és ezután is az maradt, amíg élt édesapám, hogy  évente- 

kétévente, nyáron a szabadsága alatt, megjárta magát a rokonoknál. Nagysármáson a faluban a 

Csibi testvéreknél, kint a Lárgában Csibi Lajos bácsinál, Mezőcsáváson Aladár bácsinál, 

Galambodon, Septéren a közeli rokonoknál. Csak később hallottam, hogy ezeket a látogatásokat 

kettős céllal tette, mint rokonlátogatást és úgy mint a Kiss család legidősebb tagja, akinek 

kötelessége volt nyilvántartani a Kisseket. Most 2011-ben, én lennék a Kiss család legidősebb 

tagja, rajtam lenne a sor, hogy végig látogassam a rokonságot.   

 Ezeknek a látogatásoknak az általános eredménye az volt, hogy amikor édesapám 

testvérei Kolozsvárra jöttek mindig nálunk szálltak meg. Ilyenkor, hosszú esték voltak, bor került 

az asztalra és mindenki elmesélte életének menetét. Végül éjszakába nyúló nótázással, szokott 

befejeződni. 

  Nálunk, fent a Kert utcában, Kolozsváron, laktak általában édesapám leánytestvérei 

Bella,Ami és Teri. Abban az időben tőlük sok olyan dalt tanultam meg amelyek akkor slágerek 

voltak, s most is dúdolom őket, s amikor  a TV-ben, a rádióban újra felfedezem, mindig mint 

nagyon szép emlékekként kerülnek elő. Ők általában gyárakban dolgoztak,  a Gyufagyárban, az 

Ecsetgyárban, a Dermatában.      

 

ELEMI ISKOLA, KERT UTCA, PASTEUR UTCA, 

ROKONSÁG, NAGYSÁRMÁS, SZÉKELYHODOS. 

 

 Elemi iskolába csak egy év késéssel vettek fel, mert 1942 szeptember 1-én  

iskolakezdéskor még nem voltam 6 éves, októberben születtem. Egy hónap és nyolc nap 

hiányzott ahhoz, hogy elérjem a korhatárt. Igaz, édesanyám elmondása szerint, engem ők elvittek 

a kolozsvári tisztifőorvoshoz, aki megvizsgált és iskolaképesnek is talált, de a törvény, az törvény 

volt, velem szemben betartották. 1942-ben Kolozsváron magyar világ volt. Érdekes erre a 

vizsgálatra ma is emlékszem. A tisztifőorvosi rendelő, a mai Bolyai János utca elején volt,  

jobboldalt, ahogy kilépünk az egykori Deák Ferenc utcára. Itt, ebben az épületben született 
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Bolyai János, a nagy magyar matematikus. Ma fent az első emelet magasságában kétnyelvű  

fehér márványtábla emlékezteti, az oda néző kolozsváriakat. Emlékszem a fehér köpenyes, 

szemüveges magyar tisztiorvosra, aki felém hajol és kérdez, és én felelek  

 Szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy református iskolába kerüljek, s így egy év után  

kerültem a Monostori úti Református Elemibe. Ez volt hozzánk a legközelebbi református iskola. 

A segesvári úti iskola, ahova tulajdonképpen tartoztam, állami iskola volt. 

  Itt el kell meséljek egy érdekes  dolgot azelőtt, hogy tovább mennék, mely az én iskolához 

való közeljutásomat jelzi, 1940-ben, a magyarok bejövetele alkalmával. Mi akkor ugye a Kert 

utcában laktunk, s emlékszem az akkor bejött magyar hatóságok rögtön kézbe vették a kolozsvári 

magyar lakosság,  magyarságra való nevelését. Hozzánk legközelebb a Segesvári úti elemi iskola 

volt, amely a Szén utcai, (az akkori románul szinucá), Nagy Gödör mellett volt és 1940-ig román 

iskolaként szolgált. Ide, ebbe  az iskolába gyűjtötték össze a magyar szülőket és a gyerekeket,  

előadásokat tartottak a magyarság történelméből  és  rengeteg magyar népdalt tanítottak. Egyik  

magyar népdal, amelyet ott tanultam, ma is fülembe cseng: „A szántói híres utca,       

Cimbalommal van kirakva”...  

Az előbb írtam a Gödörről. Mi is volt ez a Gödör? Ez talán valamikor természetes 

indíttatású gödör lehetett amely, később, a környező házak építéséhez biztosította szükséges  

agyagot. A hosszú évtizedek során elég mély gödör született. A Tekintő felől, fentről és két oldalt 

magas majdnem egyenes falai voltak. S csak a város felőli oldalon lehetett bejárni a foci pályának 

kiképzett lapos mezőre. Izgalmas foci meccsek folytak itt, s ez általában a Szén utcai fiatal 

románság fészke volt. Mi magyar gyerekek, a románok bejövetele után, nem nagyon mertünk 

arra járni. Veszélyes volt mint a Monostor. 

Emlékek, gondolatok, történelem! Írni kezdtem 1996.IV.12 –én.  

 

ELEMEI ISKOLAI EMLÉKEIM. SZĺNDARABOT TANULTUNK A 

KOLOZSVÁRI MONOSTOR ÚTI KAKASOS REFORMÁTIUS TEMPLOM 

HÁTÁNÁL LÉVŐ ELEMI ISKOLÁBAN 1945-46 KARÁCSONYÁRA. 

      

Az első és második osztályt magyar fennhatóság alatt végeztem, mint magyar 

állampolgár, a Monostori úti  III-as számú Református Elemi Iskolában, amely a monostori úti  

Református templom mögött volt, egy nagy udvarral. Akkor magyar iskola volt, de mára 

bizonyára csak románok járnak ide iskolába. Emlékszem az első jóságos magyar tanítónénimre, 

ősz  hajára és élénk fekete szemére aki t.k. megtanított írni és olvasni, sajnos nevére már nem 

emlékszem. Emlékszem viszont Szentgyörgyiné Lőrinczi Piroskára, kinek nevét és emlékét őrzi 

az 1946 április 12-én részemre kiállított értesítő, s amely kimondja, hogy „Felsőbb osztályba 

léphetek”. A harmadik osztályból, a negyedik osztályba. Névleg pontosan emlékszem még 

Balogh igazgató úrra és Jancsó Gabriella tanító nénire aki a 4-ik osztályban tanított és a Petőfi 

utcában lakott. Emlékszem, nagyon szeretett és én is rajongtam érte. Nem vagyok biztos benne de 

lehet, hogy az én szeretett tanítónénim azonos volt a magyarországi magyar nyelvet őrző Jancsó 

Gabriellával. Mivel Ő is nagyon szeretett engem, így volt bátorságom  húsvétkor felmenni hozzá, 

öntözni. Amint jeleztem előbb, a régi Petőfi utcában lakott, a Majális utca felől a baloldalon a 

harmadik ház első emeletén. Akkor még az egész utca teljes hosszában a Petőfi nevét viselte, 

később osztották kétfelé és nevezték el, kompromisszumként, Avram Jancu nevével pont ezt a 

részt. Ma már a Petőfi név eltűnt teljesen. Pedig a történelmi igazság az, hogy ebben az utcában  

Avram Iancu sohasem járt, míg Petőfi Sándor igen, az ott levő Biazzini szállóban szált meg, ha 

jól emlékszem, nejével. 
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 Emlékszem az iskola nagy udvarára, ahol „Adj király katonát” játszottunk, szembe állva 

két hosszú sorban, s ahol bizony sokszor „foglyokat szakítottam”, de volt amikor nem sikerült. 

 Emlékszem még Deák pap bácsira és élettársára  Fries nénire és leányára Fries Júliára,  

Mokira, akivel később jó barátságba kerültem, középiskolás koromban és Deák pap bácsi fiára, 

aki később jó nevű magasugró lett Kolozsváron. Mivel külön-külön házasságból születtek, férj és 

feleség lett Júlia és a Deák fiú. Hogy mennyire volt boldog a házasságuk azt nem tudom. 

 A templomot, amely az iskola előtt volt, Kós Károly tervezte. Zöld cserép teteje van talán 

herendi gyártású, belső egyszerűsége ma is irányt adó emlékem. Nekem az igazi református 

templom mindig is a Monostor úti kakasos templom volt, s ma is az, Deák pap bácsival a 

szószéken, fehér hajjal és hosszú  fekete palásttal.  

. A mi iskolánk vezetője a szigorú Balogh igazgató úr volt, akitől mindenki félt. Rend is 

volt az iskolában. Barna-fekete hajú, kicsi bajuszos  igazgató volt. Az én időmben 1942 és 1947 

között a fent említett három nagyon kedves tanítónőre emlékszem  akik, engem, írásra, olvasásra, 

számolásra tanítottak...s emberségre, magyarságra. 

Elemi iskolás emlékeim között, fontos helyet foglal el egy karácsonyi színdarab, amelyet 

mi negyedikesek mutattunk be, s amelynek címe talán a „A hitetlen tudós” volt. Én épp ezt a  

hitetlen tudóst játszottam, akinek családja volt, gyerekei, és akiket elhanyagolt épp a tudósi 

tevékenysége miatt. Természettudós volt, aki hitetlenül élt, elfelejtve az Istent, a családot, 

gyerekeket, csak az új-guineai madarak életével foglalkozott és kutatta, mondván „Új Guinea a  

madarak valóságos  paradicsoma”, (azóta is tudom és egy életre meg is tanultam ezt a mondatot, 

s azóta tudom, hogy Új-Guinea a madarak valóságos paradicsoma. Nem jártam arra de a Tv-ben 

sokszor láttam). Amikor munkája közben megtalálta véletlenül gyerekeinek az angyalhoz írott 

levelét, „Gyermekeim levele”, olvasta hangosan és megdöbbenve. Ekkor jött reá, hogy mennyire  

elhanyagolta gyerekeit, családját és ezért feleségével együtt egy nagyon szép, ajándék dús  

karácsonyt szerveznek.  S a család  újra eggyé válik, a karácsony szentségében. Feleségem ebben 

a színdarabban Antal Eszter volt, egyben első szerelmem is. Ez a hitetlen tudós karácsonykor 

döbben reá, hogy van Isten, van család, van vallás, van hit és vannak gyerekek, akikért kell élni 

akkor, amikor az angyal elhozza a karácsonyfát. Gyerekei ébresztik reá mind erre! EGY  

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY! 

 

 
Az igazsághoz tartozik, hogy később nem voltak ennyire jók a jegyeim 
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 A monostori úti református iskolához kötődő emlékem egyike, amikor egy vallásórán 

hallottam egy  fiatal tiszteletestől azt a bibliai  mondást, amit akkor még nem értettem meg. Sokat 

is törtem rajta a fejem, hogy hogyan is van ez a dolog: „Hogy van aki meglátja a más  szemében 

a szálkát, a magáéban viszont a gerendát sem!” Sehogy sem értettem meg akkor, sem azt, hogy 

hogyan fér el a szálka valakinek a szemében anélkül, hogy azt kiszúrná, de azt sem, hogy egy 

gerenda, hogyan fér el valakinek a szemében. Ma már tökéletesen értem, 68 év után. Elég sok 

szálka szúrta ki azóta a szemem! 

 Emlékszem a református hittan órákra,  amelyeken mindig egy  csodaszép kislány is  részt 

vett, neve talán Kovács Gabriella, (a családneve biztos, a keresztneve nem), volt és a mi 

református iskolánk mellett levő Auguszteum katolikus iskolából jött át református  hittanórára. 

Csinos, jól öltözött szőke kislány volt. Talán azonos volt a későbbi kolozsvári Báb Színház 

igazgatójával? Nem tudom?! Mi fiúk mind szerelmesek voltunk a szőke Kovács nevű kislányba. 

Az Auguszteumban apácák tanítottak, katolikus iskola volt és ott az udvar rendes lebetonozott s 

felsepert volt, de távolról sem volt olyan tágas mint a miénk. Játszani nem nagyon lehetett az 

udvaron.  

 Még emlékszem a mi iskolánkból egy fiatal református lelkészre, aki egy alkalommal 

összegyűjtött minket a református templomba, még magyar világban, ahol elég hevesen agitált az 

oroszok ellen, a németek mellett, s talán Szálasi mellett is. Akkor hallottunk először a 

cserkészekről  és  a leventék szép életéről. Mi akkor, ebből keveset értettünk meg. Felvillan egy  

vetítés is amelyet egyetemisták tartottak, ők hozták a vetítőt és a filmet, ha jól emlékszem, egy  

afrikai útról vetítettek érdekes filmet, afrikai állatokkal, oroszlánokkal, párducokkal, elefántokkal 

és majmokkal. 

 

 
Az első takarék betétkönyvemet Keresztapámtól kaptam 
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BEJÖTTEK AZ OROSZOK 1944 OKTÓBER 11-ÉN ÉS UTÁNNUK A 

ROMÁNOK, OKTÓBER 13-16-ÁN. 

 

  Ezt a négy elemis évet, 1944 őszén szakította meg a háborúnak Kolozsvárhoz való érése, 

amikor is bejöttek az oroszok és utánuk a románok. De bizony ez változást hozott a mi  

iskolánkban is. A falakról eltűntek a magyar történelmet idéző  képek, a Szent Korona,  a magyar 

zászló. De meg kellett változnia a tankönyveknek is, nyomda nem volt, talán pénz sem arra, hogy 

új könyvekből tanulhassunk, így bejött egy új rendelkezés, ami az eddig használt könyvekből 

akart elfogadhatókat csinálni, leragasztások segítségével. A magyar szimbólumokat a Himnuszt, 

a Szózatot, szövegidézeteket, verseket le kellett ragasztani. 

 Miután bejöttek az oroszok, 1944 október 11-én, nekem újra iskolába kellett mennem. A 

tanítás kezdete is bizonytalan volt, ha  késéssel is de, megindult a tanítás, amint az előbb jeleztem 

a legnagyobb kérdés volt a tankönyvek  helyzete, ugyanis új tankönyvek még nem születhettek, s 

a régi már nem felelt meg, mert a tankönyv a magyar Himnusszal, a Hiszekeggyel, a magyar  

angyalos koronával  kezdődött és még  sok olyan olvasmánnyal amely nem felelt meg az új most 

induló, berendezkedő rendszernek. Ekkor rendelték el a tankönyvek további használatát, de  úgy 

hogy ezeket a nem kívánatos  oldalakat le  kellett ragasztani. Így lett az egész könyvből fél 

könyv. Az olvasó könyvünk például úgy nézett ki, mint egy balesetet szenvedett  

motorkerékpáros orvosi kezelés után bebugyolálva, leragasztva. Igaz, mi csak csirízzel 

ragasztottuk le  a tiltott szöveget-képeket, bizonyára szülői és tanítói ihletre, és így  még sokáig 

kikandikált a magyar  korona, a Himnusz és a Hiszekegy a papir alól. Gondolatban emlékeim 

között még ma is!  

  Érdekes emlékem még az is, amikor minket, miután bejöttek az oroszok, egy évre reá 

Deák pap bácsi,  csoportokban elküldött felkutatni a református magyarokat és az egyházi adóra 

való fizetésre felszólítani. Az én kis csoportommal, ketten voltunk összesen, valahol a segesvári 

út tetején levő utcák egyikében jártuk a házakat és kerestük a megadott számokon a református 

magyarokat. De nagyon sokszor hiába. Emlékszem egy Gergely nevezetű emberre, akinek lova és 

szekere volt. Mikor bekopogtattunk hozzájuk és elmondtuk feleségének, aki román volt de tudott 

magyarul, hogy miért jöttünk, seprűvel kergetett ki. Utánunk kiabálva, hogy az ő Gergely 

nevezetű ura csak volt magyar, most már román és nem református, hanem ortodox. Ez  kb. 

1945-46-ban lehetett. Már akkor elkezdődött a vesztésünk. Az is igaz, hogy szomszédaik is mind 

románok voltak. A mi volt magyar, református magyarunk fizimiskájára még ma is emlékszem 

60-70 év múltán. EGY ÉLETRE SZÓLÓ TAPASZTALATOT KAPTAM!  A kezdetek voltak! 

Az iskolás években itt írni, olvasni és számolni tanultunk de bizony a vallás tanulás is  

fontos volt akkor. Ekkor tanultam meg azokat a szép református zsoltárokat, amelyek egy életen 

keresztül elkísértek, s most is eldúdolom magamban sokszor, megnyugvásként. Sokszor Jucival, 

feleségemmel ketten daloljuk el ezeket a gyönyörű református zsoltárokat. Első zsoltár amit 

megtanultunk egy harmónium kíséretével, s egy fiatal segédlelkész irányításával az a „Mint a 

szép híves patakra, a szarvas kívánkozik...” kezdetű zsoltár volt. Emlékszem, nem értettem akkor, 

hogy mit jelent a „szép híves patakra”. Később értettem meg! 

 De emlékeznem kell arra a hazafias magyarság nevelésre is, amit ott kaptunk. Akkor 

tanultuk meg a Magyar Himnuszt, a Hiszekegyet, s akkor hallottam először Petőfiről, Arany 

Jánosról s tanultam sok hazafias dalt is. Egy életre készítettek fel magyarságból. 

Az iskolának nagy udvara volt, ahol sok ünnepet tartottak a tanítóink, s ahova szüleinket 

is meghívták. S a mindennapi szünetekben nagyokat fociztunk, persze legtöbbet rongylabdával, 

mert igazi labda csak hivatalos játékok idején járt nekünk. 
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 A Monostori úton a templommal slégen szembe volt egy benzinkút, amit  már akkor nem  

használtak, de nekünk nagyon megfelelt játszótérnek. Bizony sok seb, nadrághasadás bánta 

ezeket a nagy játékokat. De boldogan játszottunk ott. A benzinkúttal szemben volt egy  borbély 

üzlet, ahol egyszer  nekem is levágták a hajam és ott  hallottam azt az  aranymondást, egy mindig 

kótyagos fejű szomszédtól, aki mindenki hallatára, kissé pityókosan jelentette ki, hogy „az Isten 

azért adott lábat az embernek, hogy elkerülje vele e munkát”.  

  Egy kicsit feljebb volt egy élelmiszerüzlet, ahol sok mást is árultak. Itt vett egy barátom 

nekem, egy alkalommal, egy sárga ruhájú, krepp papirból készült angyalt, a karácsonyfára 

dísznek. Édesanyám sokáig díszítette evvel az  angyallal karácsonyfáinkat. Amikor eldobódott, 

fájt nekem. Igaz, már nem sárga, inkább egy kicsit szürke angyal volt. Az angyalok is 

megöregednek! 

 S ha a karácsonyfa  került szóba, úgy el kell mondanom, hogy a háború után sokszor  nem 

volt pénze szüleimnek, hogy karácsonyfát vegyenek és azokat finom gyári csillogó 

szaloncukorral öltöztessék fel. Ilyenkor édesapám a kert végében levő nagy  fenyőfáról vágott 

négy-őt nagyobb ágat, amit karácsonyfa alakúra alakított, összedrótozta és behozta a szoba 

közepére. Édesanyám ilyenkor már kész volt, az ő általa nagy titokban készített házicsoki  

szaloncukorral, karácsonyi fel akasztható süteményekkel, gyönyörű szép Jonathán vörös almával 

(amelybe egy  gyufaszál volt szúrva, s azon egy cérnaszál függött, s ennek a segítségével került a 

fára) és aranyozott dióval. Sok esetben, amíg kisebb voltam, édesapám ilyenkor elvitt a városi 

fürdőbe, hogy legyen ideje az angyalnak behozni a fát az asztalra. Este az angyal eljövetelekor  

azért mindig jutott a karácsonyfa alá ajándék, a legtöbbször zokni, ing cipő s olyasmik amikre 

mindennap szükség volt. Ilyenkor kaptam a karácsonyfa alá Jámbor nénitől vagy Ády nénitől, (a 

Triska cég tulajdonosának a feleségétől, ahol édesapám dolgozott), ifjusági könyveket mint a 

Robinson Crusoe, a Tamás bátya kunyhója, Snukó elindul a grundról, s a May Károly írta indián 

könyveket, (Winetou, Old Shatterhand), meg a Verne Gyula könyveket. Szép könyvek voltak és 

hasznosak. Kettőt ma is őrzök közülük a könyvtáramban, a Robinson Crusoe-t és A Tamás bátya 

kunyhóját. Egy életre szóló könyvek voltak. 

 S a karácsony estéken kis családunk, a karácsonyfa alatt, mindig közösen énekelte a 

Mennyből az angyalt, a Pásztorok, pásztorok Bethlehemben és még sok más karácsonyi dalt. 

Ilyenkor béke volt kint is bent is, a szobában a kályhában pattogott a tűz és karácsonyi vacsora 

került az asztalra, édesanyám gondos munkája  nyomán. Nem volt sem háborús emlék, nem volt  

kommunizmus, semmi más sem volt csak a család és a körülöttünk levő mennyei béke. 

 Emlékszem egyszer angyalnak öltöztettek Anyuék, hogy Erzsikének a kistestvéremnek 

vigyem be az ajándékokat. De nem nagyon sikerült, mert ahogy Erzsike felébredt én rögtön 

kiszaladtam s csak a nyomomat láthatta.  

Emlékszem még egy a fellegvári Erzsébet sétányra szervezett iskolai  látogatásra is, 1948 

végén, amelyen több osztály vett részt. Akkor ott még meg volt az Erzsébet királyné 

emléksétány, amelyen ha jól emlékszem Erzsébet királyné bronz szobra is ott volt. De  mára csak 

az üres helye van meg. Mert a románok kidobták Sissi szobrát. Ott lettem először, talán, 

szerelmes 4-ik osztályoson, Antal Eszterbe, aki az akkori  Villamosművek utcájában lakott és egy  

nagyon szép szőke lány volt. Egy udvaron lakott László László későbbi osztálytársammal, aki 

neves orvos lett Balánbányán és amellett kitűnően énekelt áriákat is. László Laci barátom Dél-

Erdélyi menekült volt, talán Szentlászlóról,s ha jól emlékszem Antal Eszter is. De ez nem biztos! 
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Az eltűntetett Erzsébet szobor helye Kolozsváron 

 

 Sokat jártam Laciékhoz, akik egy kis szobában laktak szükség megoldásként, hogy 

találkozhassam Antal Eszterrel. Szép emlékek maradtak utána. 

 Mi akkor még a Kert utcában laktunk, s az út amelyet minden nap megtettem kétszer is 

elvezetett a Kert utcából a Kőkert utcába, ahol Nits Árpád lakott, akkori osztálytársam, későbbi  

újságíró és Finta László későbbi  középiskolás osztálytársam s akiből később neves kolozsvári és 

tordai orvos lett .  

Itt lakott a híres baloldali irodalmár Jordáki család és egy Gebefügi család is, akinek egyik 

fiából kitűnő rugbi játékos lett. Aki játszott az akkori U rugbi csapatában. A Kőkert utca jobb 

oldalán, a város felől, végig épített kerítés volt. A klinikákat téglakerítés kerítette be, a régi 

botanikus kertet fakerítés, ezen bizony sokszor másztunk be játszani, kószálni. A Kőkert utca 

után következett a Hegyvölgy utca, amely levitt egészen a Mikó utcára, s amely elvezetett 

egészen a Monostori útra. A Hegyvölgy utcában lakott Babinszki Anna, ha a nevére jól 

emlékszem, aki  osztálytársam, nagyon  jól nevelt, mindig tiszta, rendes kislány volt. Itt ebben az 

utcában emlékszem a kapukra kitett SAS levelezőlapokra, magyar időben és közvetlen utána,   

amelyek jelezték, hogy a férj fronton van, vagy volt és üzenetet várnak róluk a haza jövő 

katonáktól. Ma ezekből a házakból kerítésekből, utcákból és az emberekből semmi és senki sincs 

meg, s talán csak én emlékszem még reájuk. Ezt a városrészt átalakította  a szocializmus. Ott volt 

a Kőkert utcában, a vége felé, egy nagy fehér eperfa, amelyikről sok epret ettünk   ottjártunkkor, 

de a selyemhernyóinknak nem tudtunk róla levelet szedni, mert nagyon magas volt. A 

szomszédban ott volt a klinikáknak a gazdasági kertje, ahol zöldséget termesztettek és állatokat 

tartottak, s talán egy gyümölcsös is volt ott teraszokon. Sok stráfszekér járt ki és be a mindig 

nyitott kétszárnyú kapun.  

Emlék, emléket követ. A Kőkert utcát ketté szelte középen a Hegyvölgy utca, ha jól 

emlékszem. A Hegyvölgy utca után levő Kőkert utca részben lakott egy szabó mester, akinek a 

fiával egy osztályba  jártam és a negyedik osztály elvégzése után új ruhát, hosszú szárú nadrágot 

csináltattak a szüleim nála, részemre. A szabómester jó nevű és sánta ember volt. Ő fedezte fel, 

mérve az új ruhám elkészítéséhez szükséges váll és ujj hosszat, hogy a jobb karom 2 cm-el 
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rövidebb mint a  bal. Jóval később jöttem reá, hogy  a jobb lábam is rövidebb valamivel mint a  

bal. A jobb vállam is jobban fáj mint a bal és még  sok ilyen „apróságra” derült fény ennek 

kapcsán az évek során. Míg végül rájöttem, hogy a két felem, nem egyforma. 

  Itt lakott egy talán Mezei nevű osztálytársnőm is, aki valahol a Mezőségen szokott 

nyaralni ahova engem is meghívott. Habár az ő szülei is  és  az enyémek is  nagyon jónak találták 

ezt a meghívást, sajnálatomra soha sem valósult meg, pedig  tetszett a kislány nekem is és talán 

én is neki. Szép szerelem lehetett, volna belőle! 

 A Monostori úti református iskolához fűződik még egy elég szomorú emlékem is. Itt tört 

ki először az egyik metsző fogam. Délután volt, nagy játék az udvaron, amiben én nem vettem 

részt mert valamilyen más iskolai elfoglaltsággal voltam elfoglalva. Semmit sem sejtve, a nagy 

lárma közepette, ugyanis a WC-re kellett mennem, benyitottam az egyik WC ajtaján, amikor 

felém repült egy seprű amelynek a nyele az egyik metszőfogamon csattant és törte azt ketté. Az  

ügy a szigorú  Balogh igazgató elé került, de én csak mint szenvedő alany és nem mint vádlott. 

Ez fontos volt akkor! 

 

* 

 

 Az őszi-téli-tavaszi iskolai hónapokat, a nyári vakáció váltotta fel. Ezalatt a legfőbb 

feladatom volt, az egyre szaporodó angora nyulaknak, a fű biztosítása. Jártam az utcákat, kerteket 

s szedtem a zsákba a füvet és amikor  nyáron  kiszáradtak az utcák füvei, a piacra kezdtem járni 

és ott szedtem össze a lehullott káposzta, murok, retek levelet. Korán szoktam lemenni a piacra, 

mert ilyenkor jöttek a szamosfalvi, apahídai és környéki románok, (valamikor bolgárok), és nagy 

szekerekkel hozták az árút s ilyenkor segítettem a le és kirakodásnál. A hostátiaknál sohasem 

kaptam semmilyen zöldet, mert ők a káposztát megpucolva, lelevelezve, sokszor savanyítva, a 

murkot takarosan csomóba kötve, legtöbb esetben leveleit levágva árulták, s a retket amelyből 

keveset  árultak, szintén csokorba kötve  árulták, de azok közül is csak fehér és piros hónapos 

retket, a bolgárokkal ellentétben, akik ömlesztve hozták az árút. Nagyon sok sörretket, káposztát, 

karalábét árultak. Sokszor a termelők lerakodáskor piaci alkudozások közepette adták el áruikat a 

viszonteladóknak. Ilyenkor fordultak magas oldalú szekereikkel és mentek haza a határban 

dolgozni. A hostátiak inkább paradicsomot, paprikát, leveszöldségeket, uborkát árultak, kicsi, 

reájuk jellemző kosaraikban. Egy hostáti asszony körül mindig 6-8  kosár volt kirakva amiben 

kitéve voltak a minőségi portékák. S középen az eladó hóstáti asszony egy kis széken ült, innen 

árulta  a paradicsomot, zöldséget. Igaz sokszor fel-fel ugrott amikor nem tudott megegyezni a 

vevővel az árban vagy pocskondiázták a portékáját. Mindig asszonyok árultak, a férfiak csak 

addig voltak a piacon amíg az árut le nem rakták. Fiatal hostáti asszonyok, és idősebb asszonyok 

árultak egész nap, addig amíg az árú el nem kelt. Sok esetben a gazda  délfelé, amikor nagy volt a 

kereslet, például ősszel, a paradicsom vagy az uborka eltevésekor még egyszer fordultak, áruval. 

A hostáti asszonyokkal nem nagyon lehetett alkudni, igaz árujuk is  olyan volt, hogy aki megvette 

nem csapódott be. Általában a Széchenyi téren, a belső téren  rakták ki kosaraikat. 20-30 hostáti 

árult naponta. Ruhájuk is jellemző volt reájuk. Általában a piacra sötét színű terebélyes 

szoknyában jöttek, rövid lájbiszerű blúzban, magas konttyal és csak reájuk jellemző, hostátiasan 

megkötött, általában  hófehér  fejkendővel, de voltak színes  kendőik is, mintákkal. A hasukon 

mindig  kötény volt, nagy zsebbel, ebben tűnt el az eladásból származó  bevétel. Színes látvány 

volt a hostátiak piaca. Télen-tavasszal savanyú káposztát árultak fazékban. A hostáti savanyú 

káposzta színe mindig jellemzően sárgás-fehér színű volt, amit egy nagy villával szedtek ki és 

mérték ki mérlegen. A hostáti savanyú káposzta színét, ízét ma is keresem, s nem  találom. 

Paradicsomaik nem voltak nagyok, mindig közepes nagyságúak, élénk pirosak voltak s elég 
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kemények, de finom édes ízűek, amely íz mára teljesen eltűnt. Hiába is keresnénk! Mindig 

teljesen épek voltak s egy kis rövid zöld szárral. Nagy uborkát sohasem árultak, árujuk mindig 

friss volt. Értettek a termeléshez, de a kereskedelemhez is. Burgonyát is termeltek. Elég korán 

megjelentek a piacon vele, korai burgonyaként is. Korai burgonyájuk mindig meg volt mosva, 

tiszta volt. Sokan termeltek kifli krumplit, ami mára teljesen eltűnt, pedig milyen finom volt. Ez a 

krumpli kicsi, teljesen kifli alakú és sárga színű volt. Igaz Magyarországon még láttam termelni 

ilyen krumplit. Ők hagyomány őrzőbbek mint mi !? Nálunk már a hostátiak is hiányoznak, nem 

csak a termékeik. Másik jellegzetes krumplijuk a rózsakrumpli volt  vörös héjjal. Sütve  nagyon  

finom volt. 

 Az u.n. bolgároknál viszont mindig gyűlt zöld levél, hulladék. Kirakáskor a szekérben is 

maradt levél, amit mindig megengedtek, hogy kiszedjem. Az árú eladásakor pedig a zöldet  

mindig  leszakították, ami szintén a zsákomba került. Sokszor délfelé,  az eladó már reám is bízta 

az eladást, ilyenkor igyekeztem az eladó-legtöbb esetben a viszonteladó kedvében járni, hogy 

minél több zöldet gyűjthessek  a nyulaknak. Sokszor az eladás befejeztével én is kaptam néhány 

lejt zsebpénzként. A  piaci működés után következett a nehezebbik része a dolognak, amikor a 

Széchenyi térről háton haza kellett vinni a megtelt zsákot, fel a hegyre, a Kert utcába. Sokat 

cipeltem a zöldet a nyulaknak, amelyek  gyönyörű kisnyulakkal, finom értékes angora gyapjúval 

és a még finomabb húsukkal  köszönték meg.   

Egyik hazamenetelkor, egy pihenő alkalmával a cipelés után, amelyet a Főtéri Lábasház 

egyik lábánál ejtettem meg, egy papír kereskedés előtt, az üzletből kiszólt egy magas nő, aki  

csodálkozásomra behívott és azt kérdezte, hogy nem-e akarok egy kis pénzt keresni. Igennel 

válaszoltam és  akkor felajánlotta, hogy a pincéből hordjam fel a tűzifát az üzletbe. Felhordtam és 

talán megtetszett a mozgásom és miután  egy kis  zsebpénzt adott azt  kérdezte, hogy nem-e 

akarok ott az üzletben segítgetni nekik máskor is? Ebben benne volt a fa felhordása is. Vállaltam 

s így állandó zsebpénzhez is jutottam. S még édesanyámnak is tudtam adni belőle. Ez az őszi 

beiskolázásig tartott. 
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NAGYSÁRMÁS. 

  

 
Nagysármási képeslap a családi albumból 

 

 Nyáron, sokszor meghívtak falura vakációzni Édesapám rokonai. Nagysármáson a faluban 

éltek a Csibiek: Csibi ángyó, (akit csak mi neveztünk Csibinek mert az ő neve Nagy volt), s fiai 

Csibi Albi, feleségével Ilus nénivel, Csibi Zoltán elváltan, de két fiával és Csibi Jóska 

feleségével, gyerek nélkül. Még hozzá teszem, hogy a falusi Csibi fiúknak volt egy  

leánytestvérük Kolozsvárt: Gizi néni, három gyerekkel: Misike, Gizike és Erzsike. S kint a 

Lárgában volt Csibi Lajos bácsi ángyóval és Piroska  lányukkal, meg a fiai Csibi Lajos, a faluban 

Csibi Rozi, a leánya, Csibi Kálmán egy másodszor férjhez ment feleséggel s a feleség 

gyerekeivel Titijánában, a Morucban.    

 

 
A képen a lárgai ángyó, Csibi Lajos nagybátyám, Csibi Pál nagybátyám Balatonalmádiról, 

Csibi Zoltán nagybátyám a faluból, gúgól, Demeter Misi unokabátyám Kolozsvárról, 

1972 júliusában 
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 A faluban Lajos bácsi és Zolti bácsi gazdálkodtak, teheneket tartottak, szántottak, 

vetettek. Akkor még nem volt kollektív  gazdaság. Lajos bácsit, Zolti bácsit és Jóska bácsit már 

régebbről ismertem, mert ők a magyar világban Sármásról Nemeszsúkra menekültek a románok 

elől és magyar katonának jelentkeztek. Nem akartak román katonák lenni. Valahol Kolozsvár 

mellett volt a kaszárnyájuk, talán Szamosfalván, és  így sokszor felkerestek minket. Fess magyar 

katonák voltak, szép katonaruhájuk volt, magas testtartásuk s engem mindig ugrattak, találós 

kérdésekkel, viccekkel, sokat játszottak velem. Én büszke voltam reájuk. Nekem ők voltak 

mindig a magyar katona példaképei. Most is, amikor a négy év alatti magyar katonára 

emlékszem, a falusi Csibi Albit látom magam előtt. Fényképen is fessek voltak. 

  

 
A fess magyar katona példa, 

Csibi Albi nagybátyám 

 

 A sármási vakációra, mindig busszal utaztunk ki Kolozsvárról, általában édesapám vitt ki 

és ott hagyott két hétre-egy hónapra. Itt szoktam meg a mezítláb járást, tanultam meg mezítláb 

járni a frissen aratott tarlón, fogtam villát kézbe trágya  vagy széna gyűjtésre. Ittam a vizet cserép 

korsóból a kaszálón, ami egy nagy levéllel volt letakarva, hogy hideg maradjon. Utaztam 

szénával és  szalmával megrakott szekerek tetején, a határból a faluba. Nagybátyáim nem fogtak 

nehéz munkára, hogy is foghattak volna egy  városi „selyemgyereket”. De azért minden munkán 

keresztül vittek, takarítottuk a pajtát, a tehenek alatt, fejtük a teheneket. Finom friss tejet kaptam 

mindig. Vasárnap pedig kijártunk a sármási piac mellet levő foci pályára, ahol a szomszéd 

falukból jöttek csapatok, Báldról, Kissármásról, Mócsról, Kamarásról.  

 Aztán egy-két hét után kivittek a Lárgába Lajos bácsi tanyájára. Ott más volt a helyzet. 

Közelben egy szomszéd sem volt, legközelebb egy román család lakott, akihez nem nagyon 

jártunk, de az is 1-2 km távolságban volt, egy hegy tetején. Lajos bácsi házat épített, s a háza 

félig volt kész, amikor először hozzájuk kivittek. S ezért mindig  egy nyári konyhában húzódtunk  

meg, Piroska a lányuk, ángyó és én. Lajos bácsi mindig kint aludt az ökröknél  a pajtában. Ingben 

járt, posztó nadrágban és mezítláb, általában szakállal, mert egy héten csak vasárnap délelőtt  

vágta le a szakállát. Őszes szakálla volt. Ez volt az Ő egyenruhája. Sokat dolgozott, volt két nagy 

ökre, a Szilaj és a Pajkos, (ő Pajku-nak mondta), az istállóban volt 2-3 tehén is, koca és  malacok, 

6-8 hízó a disznóólban, amelyeket eladásra is hízlaltak Számtalan tyúk, amelyek nem voltak 

nyilván tartva, mert sokszor a kotló csak előjött az ismeretlenségből 20-25 frissen kelt 

kiscsirkével. A tojásokat is ángyó mindig a szalma asztagok aljából szedte össze s hozta a 
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kötényében 20-30-asával. Nagyon jó kútjuk volt, amelyben mindig jéghideg és jóízű víz volt. 

Gémeskút volt, vederrel húztuk a vizet. Én általában Pirikével töltöttem a napot, burjánt szedtünk 

a disznóknak, segítettünk ángyónak a konyhán, fát és vizet hordtunk be, fuszulykát vertünk, 

válogattunk, s sokszor Lajos bácsi elvitt kaszálni is. Ahonnan aztán hoztuk haza a frissen vágott 

lóherétés más takarmányt az ökröknek, teheneknek.  

 Emlékszem, egyik évben pont csépléskor voltam ott vakáción, akkor még nem volt közös 

szérű, s otthon csépelt Lajos bácsi. Folyt a cséplés, amikor az egyik ökröt, a Pajkost, inni vitte a 

déli szünetben Lajos bácsi, de valahogy  az ökör kirándította a nyakát a kézében levő láncból és 

egyenesen a polyvába vágtatott, ahol elkezdett táncolni, felverve az egész polyvát, megrettentve a 

cséplő csoportot. Nagy riadalom lett, nem tudta senki, hogy mit tegyen, amikor Lajos bácsi 

odament Pajkoshoz, néhány szót szólt hozzá és az a nagy rakoncátlan állat, mint egy bárány,  

meg állt  és engedte, hogy Lajos bácsi elvigye a kútra, a vályúhoz itatni. 

 Ma is előttem van az a kép, amikor az a hatalmas  állat, amint táncol a polyvaboglya 

közepében és szórja ezerfelé a polyvát, felhőt képezve maga felett. A rettenést Lajos bácsi 

hidegvére és állatszeretete oldotta fel.  

 De volt ennél cudarabb kalandom is a Lárgában. Akkoriban még be kellett adni a búza 

kvótát az államnak. A kvótába beadandó búzát a Lárgából a kissármási állomás mellett levő 

átvevő központba kellett vinni. Az előző napokban a lárgai Csibi familia úgy döntött, hogy 

közösen adják be Lajos, Kálmán és Rozi kvótáját. Ángyó friss kenyeret sütött és útravalót 

készített, levágott vagy két nagyobb csirkét és kisütötte. A búzával teli zsákokat, még az indulás 

előtti este a szekérbe rakták, tetejébe lóherét az ökröknek kora reggel, s így nagyon korán, úgy 5 

óra felé már talpon lehettünk és indultunk is az ökrökkel Kissármás felé. Részemre,  városi 

fiúnak, ez nagyon korai felkelés volt, ugrattak és érte Lajos bácsi és Lajos fia. Tehát hárman  

elindultunk Kissármásra az állomáshoz, hogy beadjuk a búza, s talán az árpa kvótát is. A távolság 

elég nagy  Kissármás és a Lárga között kb 10 km-en felül van. De reggel a hűvösön az ökrök 

nyugodtan haladtak. S úgy 8-9-re meg is érkeztünk, Nagysármást kikerülve egy rövidebb úton, de 

ott már sor állt, s nekünk is be kellett állnunk a szekérrel a sorba és várni, hogy reánk kerüljön a  

sor. Az ökrök lóherét kaptak és nyugodtan, a járomból kivéve ettek. Én ezalatt elindultam a 

környékre, hogy szokásom szerint szétnézzek egy kicsit, amikor egyik pillanatban 

csodálkozásomra, egy ismerős leányt fedeztem fel az udvaron, Kolozsvárról, aki játszott az 

átvevő központ udvarán. Nem hittem a szememnek, mert előttem Placsintár Dorottya, kolozsvári 

leány állt akit a Református Leányiskolából ismertem. Odamentem hozzája és ráköszöntem, 

„Szervusz Dódi!”, aki felnézett reám és elcsodálkozott, „Karcsi te vagy az?”, kérdezte. „Igen én 

vagyok!”, volt a válaszom. Nagyon megörvendtünk a véletlen találkozásnak, egymásnak és 

elmondtuk, hogy ki hogyan került Kissármásra. Az én történetemet előbb már elmondtam, s ezért  

csak a Dorottya  történetét mondom el.  

 Dorottyának az édesapja volt a begyűjtőállomás vezetője, s így került a nyári vakációban 

Dódi Kissármásra vakációzni. Nagyon örvendtünk egymásnak. Különben Placsintár Dorottya 

tipikus örmény leány volt, kinézésre is, dús és hosszú befont ébenfekete haja volt, nagy fekete 

szemei voltak, jellegzetes  örmény orral, ami örmény szépségként szép lehetett. Kedves leány 

volt. Szeretett a fiúkkal járni, táncolni az elvtársi összejöveteleken. Ma úgy mondhatnánk, hogy 

klassz  kislány volt. Nem volt bezárkózott, nyitott tipusú leány volt, egy kicsit fiús is. 

 Ebédig együtt voltunk, beszélgettünk mindenről s megfogadtuk, hogyha visszakerülünk 

Kolozsvárra barátságba maradunk. Így is lett, sokáig. Ő még járt ki Kissármásra, de én többet 

arra felé sem mentem mert… 

 Ebéd után, Lajos bátyámékra is  sor került, s  a búzás zsákok kiürültek és vissza kerültek a 

szekérbe, üresen. Egy kis pénzt is kaptak, a kvóta árát, ami nem lehetett nagy, de valamire 
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elegendő volt. S hogy mire?...Ez  mindjárt kiderült akkor, amikor nem a rövidebb úton, ami 

kikerülte Nagysármást, hanem a falun keresztül indultunk haza. Az ökrök meg voltak etetve, 

itatva és csendesen mendegéltünk Nagysármás első kocsmájáig, ahol „megálljt!” szólt Lajos 

bátyám, s leszálltak mindketten, ahova be is mentek jó időre. Én ott maradtam az üres  szekérben, 

és azt az utasítást kaptam, hogy álljak az ökrök elébe és várjam meg őket mert mindjárt jönnek.  

Én vártam az ökrök előtt, de bizony nem jöttek, már kezdett a nap lenyugodni, az ökrök is 

kezdtek idegesek, éhesek és szomjasak lenni. A legyek is egyre jobban szállták őket, csípték. 

Egyre nehezebben telt a várás, amikor úgy este 8-9 óra felé megjelentek mindketten az ajtóban és 

hazaindulást parancsoltak. Igen ám, de ők már nem nagyon voltak beszámíthatók, mert a kapott 

pénz itallá változott és azt mind lehajtották torkukon. Mindketten beültek a szekér derékbe és 

indulást intettek nekem avval, hogy járjak az ökrök előtt. Hátul megszólaltak a katona dalok! 

 Nagysármásból a Lárga felé a kimenet, egy magas hegyen keresztül történik, s kétoldalt 

házak és utána erdő van egy darabig, amit valahogy az ökrök még megmásztak, de ahogy 

leereszkedtünk a Lárga felé vezető völgybe, az ökrök kétoldalt meglátták a kukoricát s irány neki. 

Nagy nehezen az elején még kitudtam hozni őket az útra, de egyre éhesebbek lettek és szomjasok 

s nem is az úton mentünk már, hanem a kukoricásokon, tarlókon, lóheréseken keresztül cikk-

cakkban. Lajos bátyámék a szekérben énekeltek, s az ökrök teljesen reám maradtak. Hol 

jobboldalt voltunk a kukoricásban, hol baloldalt, az ökrök mindenen keresztül mentek, én  

próbáltam ki hajtani őket a kukoricásból, de nem sikerült. Nagyon nehéz éjszaka volt, mert csak 

úgy reggel 4-5 óra felé érkeztünk haza, de akkor is valami idegenek segítségével, akik épp az 

úton mentek Sármás felé s szerencsére megfordultak segítségemre. Közben én az ökrök hajtása 

közepette megsebesültem, a sípcsontomról lement a máz és véreztem. Borzasztó körülmények 

között érkeztünk haza. Amikor végre hazaérkeztünk Ángyó már várt és bizonyára sejtette is hogy 

mi történt, mert szájából a poklok-poklának az emlegetése volt a fogadás mindkettőjük részére. 

 Hogy mit mondott reájuk Ángyó, azt a nyomdafesték sem bírná el. Ezért hagyom, hogy  

aki olvassa, az  képzeljen el egy asszonyt, aki haza várja az urát és fiát, s akik nagyon-nagyon  

megkésve, ittasan érkeznek haza, s bizonyára pénz nélkül. 

 Ángyó kifogta a két ökröt, (igaz még a járom is eltört), megitatta őket, zöld lóherét adott 

nekik majd behordta bátyámékat a házba, akik aznap egész nap aludtak addig, amíg helyre jöttek. 

Ekkor még kaptak egy istenes fejmosást, amit csendben, eloldalogva viseltek el. Aztán estére 

helyre állt a rend, Lajos bácsi itatott, etetett. A lábamat Ángyó néni letisztította borszesszel és 

bekötözte valamilyen gyógyfüvet téve reá, s így elég hamar meggyógyult a sípcsontomon a seb. 

Igaz, a nyoma ma is meg van és emlékeztet arra a lárgai éjszakára, amikor én hajtottam volna az 

ökröket haza, de inkább ők vittek mindenfelé. 

 Néhány napra reá Kálmán  bátyám, aki a Mórucban lakott, házépítésbe fogott, s engem is 

elvitt, hogy segítsek. neki. Az Ő felesége egy elvált asszony volt, akinek volt már 2-3  gyereke az 

első házasságából. De ezek nem voltak otthon, így csak én tudtam segíteni. Engem meglepett az 

akkori házépítés, ugyanis a falak vert vályogból készültek, valahogy a következő képen. 

 Az előbb kitermelt agyagot reggel szekérrel a leendő ház helyére hordotta Kálmán 

bátyám, amit elterített a földön, a leendő ház közvetlen közelében, amire szalmát, (töreket 

hordott), s azt elterítette rajta. Erre nagy hordókban, csebrekben, egy messzi kútból, vizet  

hoztunk, amivel csak este öntöztük jó bőven a leterített földet és rajta  az apró szalmát. Majd erre 

másnap, a teheneket kihajtotta és járatni kezdte velük a falak anyagát. Kálmán bátyámnak két 

tehene volt. 

Miután jól megjáratta a vályogot-agyagot, egy szalmával összekevert anyag keletkezett, 

amelyeket éles ásóval vágtak és az ásóval fel vett anyagot a falba verték. Ehhez már segítsége 

volt bátyámnak a tanyáról. Így lassan emelkedni kezdtek a falak, az ajtók és az ablakok helyét 
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kihagyva. Miután a falak elérték a megfelelő magasságot, éles ásóval a vert vályogot kívül és 

belül egyenesre szabták. Szó szerint a felesleges vályogot levágták a falakról, s így egyenes falak 

keletkeztek. Ezután következett a tetőszerkezet felrakása, de ezen én már nem voltam ott. 

Takaros mezőségi ház épülhetett! 

 Még el kell mondanom egy olyan élményt, amely gyerekkoromban mély benyomást  

keltett bennem. S ezek voltak azok a  mesék amelyeket Lajos bácsi s a fiai és édesapám, amikor 

leültek borozni, akkor Lajos bácsi elkezdte mesélni azokat a történeteket, amelyek vele történtek  

kint a mezőkön, a határban, éjjelente. Csibi Lajos bátyám gyergyóremetei származású székely 

ember volt és nagy ismeretsége volt a székely szellemek világából. Ezek a történetek olyan 

hátborzongató történetek voltak. Sajnos most már csak egy töredékükre emlékszem, a sokat 

elfelejtettem. Egyik valahogy így hangzott: „Kint voltam az állatokkal, kint legeltettem egész 

éjszaka, mert nyáron nappal meleg volt és akkor az állatok sem szívesen legelnek. S úgy éjfél felé 

elszunyókáltam a bundámban. Egyszer csak arra ébredek, hogy valami sivít, sivít, suhog. Nem 

tudtam mi lehetett s felkeltem s abba az irányba indultam jó keményen megfogva furkós botomat, 

de egyszer csak „supp” s valami odavág a földhöz, csodálkozásomban felkelve, azért is oda 

akartam menni, ahonnan a suhogást hallottam, indultam megint de „supp” s megint a földhöz 

vágott valami. Ekkor már káromkodni kezdtem s úgy keltem fel. A káromkodásra már nem vágott 

oda semmi, s oda érkezve nagyot vágtam a  botommal a sötétben abba az irányba  ahonnan  a 

suhogás  jött. Csodálkozásomra, egy  kisebb békés csipkebokor suhogott a szélben. De azt, hogy 

mi vágott oda kétszer is a földhöz, ma sem tudom”, mondta Lajos bácsi. Ilyen és hasonló 

rémtörténeteket mesélt a saját tapasztalataiból, s talán a gyergyói ősök emlékeiből. Én mindig  

figyeltem a történeteket, sokszor megborzadva, de sokszor csodálkozva. Nagy mesélő volt Lajos 

bátyám. Ma csak unokái élnek valahol  Sármáson vagy Vásárhelyen. Őt Isten nyugosztalja! 

Más szálak is kötnek a Lárgához. Valahol a szomszéd faluban élt Málos Misi kolozsvári 

osztálytársam, egyik fiatal rokona, akinek megtetszett Pirike és udvarolni kezdett neki. Misi egy 

vakáció után örömmel mesélte az ügyet nekem. Én is örvendtem neki és közös terveket szőttünk 

a jövőre nézve. De sajnos nem tartott sokáig a szerelem, mert Pirike feleségül ment, a faluba 

Sármásra, egy gazdagabb fiatal emberhez, akit nekem bevallotta sohasem szeretett. De családot 

alapítottak és így élték le életüket. Neve Soós Piri lett. S bent Nagysármáson éltek. 

 

* 

 

 Édesapám Sármáson született, sokan voltak testvérek, talán kilencen. Édesapám, Ede 

bácsi Zsejkről, Ami és Bella, akik Kolozsváron éltek, Ilus néni Szászrégenben halt meg és Eszti 

néni, aki a magyarbükkösi református pap felesége volt s aki gyerekeivel Ploieştre került, Teri 

nénje Kolozsváron él, de sokáig Nagyenyeden élt, Ella pedig egy lelkileg, szellemileg 

visszamaradott személy volt, s talán Dicsőszentmártonban halt meg. Aladár bácsi 

Mezőmadarasról és Galambodról, Samu bácsi féltestvér volt Kolozsváron, három vagy négy 

gyerekkel. Ő, Samu bácsi Kolozsváron a Malom utcában állomásozó stráfszekerek mellett 

dolgozott rakodóként, a  családját elhagyva. A Kis család, a nagyapámék családja, a románok 

bejövetele után, valamilyen  román állami  pénzbeli manover következtében elvesztette a birtokot 

és leszegényedtek. Addig kisbirtokosok voltak, hétszilvafás oklevéllel, ami t.k. most az 

örökösödés szerint nálam kéne legyen, de ma már senki sem tudja, hogy hol van. Nagyapámat 

Károlynak hívták és így lett az én nevem is a Károly. Amikor kimentem Sármásra, Csibiék 

mindig megmutatták nagyszüleim házát, amelyben akkor mások, idegenek laktak. Ők sohasem 

voltak jó véleménnyel a Kis családról. 
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Édesapám Sármáson a Bor című népszínműben 

(felűlről a második sorban, balról a második nagybajuszú) 

 

 Igaz, volt még egy nagy élményem a faluban lakó Csibiekkel. Albi bácsival és Zolti 

bácsival. Egy nyáron, miután  eltelt a vakáció és bejöttem a Lárgából. A két falubeli Csibi 

Kolozsvárra készült egy tehén vontatta szekérrel, amelyen Gizi néninek a földje utáni jussát 

vitték: búzát, árpát, lisztet, cukrot, disznóhúst, zsírt egy nagy bödönben, gyümölcsöt és még sok 

mindent. Ők ketten dolgozták meg a Sármáson levő földjét Gizi néninek. Szüleim úgy döntöttek, 

hogy evvel a szekérrel  utazom  én is vissza Kolozsvárra. Egész nap készültünk, bátyámék rakták 

a szekeret, készítették az útra, az állatokat etették, itatták  s délután úgy 4-5 órára elkészültünk és 

felülhettem a zsákok tetejébe s indulhattunk. Ez t.k. éjjeli utazás volt, hogy az állatok kibírják. 

Albi bácsi meg Zolti bácsi, felváltva mindig a tehenek előtt jártak. Így ketten ültünk a szekér 

tetején, de nem sokáig, csak a  kamarási hegy aljáig, ahol nekem is le kellett szállnom és gyalog 

mentünk fel a hegyre, s egyben be a pusztakamarási  erdőbe is. De ekkorra  már be is sötétedett. 

Bizony nem nagyon volt barátságos erdőn keresztül menni éjjel, s különösen akkor nem ha a 

felnőttek Albi és Zolti bátyám felemlegetik, hogy biza a kamarási erdőben betyárok vannak. 

Rózsa Sándort is emlegették, de szerintük szellemek is, ördögök is járnak errefelé. Az erdőbe 

érve vissza ülhettem a szekér tetejére. Bizony ott fenn, egyedül a szekér tetején, nem nagyon 

éreztem magam valami nagy biztonságban. Egyszerűen féltem, de aztán kiértünk az erdőből és a 

bátyáim rémmeséi is megszűntek. Én elaludtam a szekér tetején az út rázása közben. Reggel 

Mócs körül ébredtem, ahonnan már nem volt messze Kolozsvár. Reggeliztünk s elindultunk a 

tehenek által húzott szekérrel Kolozsvár felé, ahová délután úgy 5-6 órakor érkeztünk. Gizi 

néniék már vártak lent az állomás felé vivő úton, ott volt az örökké jókedvű Misi bácsi is, Gizi 

néni férje, Misike a fiuk és Gizike a lányuk. Erzsike akkor még nem volt megszületve. De ott várt 

édesapám is, aki megköszönte az utat, s haza vitt a hosszú fáradalmas és félelmekkel teli utazás 

után. Erre az útra sokáig emlékeztem, s próbáltam megtudni, hogy tényleg Pusztakamarás 

erdejében betyárok is voltak abban az időben? Választ sohasem kaptam erre. Később olvastam a 

Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” című könyvében, hogy a abban az időben a 
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pusztakamarási erdőben ő játszhatott. Gizi néni egy törékeny, kicsi, de eleven asszony volt, 

mindig kedves volt hozzám. Sokat járt hozzánk, Gizikével ünnepnapokon, s mi is elég sokszor 

látogattuk őket. Az állomás felé tartó, valamikor Horthy Miklósról elnevezett, úton laktak 

Szüleink tartották a rokoni kapcsolatot. Gizike, a nagyobbik lányuk, nagyon eleven leány volt, 

egy pár évvel idősebb is volt nálam, sokszor mászkáltunk együtt az udvarunkon levő nagy 

tányéralma fán. Nekik az udvarukon nem volt gyümölcsfa, puszta  városi udvar volt.  

 Misike jóval nagyobb volt mint én. De vele kapcsolatban is van egy emlékem. Demeter 

Misi bácsiék akkor még fenn laktak valahol a Györgyfalvi út, egyik utcájában. Egy 

Szilveszterkor engem is felvittek a szüleim hozzájuk és Misikére bíztak arra az időre, amíg 

szilvesztereztek. A szüleim és a Demeter szülök közösen elmentek egy harmadik családhoz 

szilveszterezni, talán Borbély Lörincékhez, akik valamilyen rokonságban lehettek Misi bácsival. 

Erre Misike és én is úgy döntöttünk, hogy mi is szilveszterezni fogunk. Persze a kihagyott tészta, 

torta egy idő múlva már nem tetszett nekünk, s ezért úgy döntöttünk, a Miske  javaslatára, hogy 

zsíros kenyérrel fogunk szilveszterezni. Misike elővett egy nagy, sármási sütésű fehér 

házikenyeret, amiből levágott két óriási karéj, gyönyörű foszlós belű  kenyeret. Odament a 

Sármásról származó disznózsíros kék bödönhöz és megkente mind a két karéj kenyeret, a mi után  

következett volna a sózás. De most Misike, a Sármáson termelt cukorrépáért kapott cukorral teli 

zsákhoz lépett és jó bőven meghintette mind a két karéj zsíros kenyeret. Szemeink csillogtak az 

örömtől és az asztal alá bújva fogyasztottuk a nagy karéj cukros, zsíros kenyeret. Ilyen finom 

zsíros kenyeret, azután sem ettem soha.  Reggel  amikor hazaérkeztek Misi bácsiék és szüleim és 

kiderült a nagy karéj zsíros-cukros kenyér története, amit én mondtam el úgy gyerekesen, 

örvendve, hogy mi is  szilvesztereztünk. Borbély Lőrinc bácsi örömében azt mondta reám, hogy 

„Megeszlek, te?” Amire én azt kérdeztem tőle egyszerűen, hogy „Csak így nyersen?” Erre 

kirobbant a kacagás. Ez a mondásom sokáig, amikor találkoztak a szüleim Misi bácsiékkal és én 

is ott voltam, mindig előkerült és szállóigévé lett a két családban, el addig, hogy amikor 

kimentem vakációban Sármásra még a Lárgában is emlegették. Hogy is volt Karcsi, „Csak így 

nyersen?”, kérdezték tőlem. 

 

* 

 

Szüleim a szilvesztereket előbb Misi bácsiékkal, később keresztapáméknál ünnepelték, 

kint a Nyírfa utcában, a Kálvária templom alatt. Keresztapámék székely, hívő katolikusok voltak, 

míg édesapám református volt, de ez nem volt ok arra, hogy ne értsék meg egymást. Jókat 

mulattak, nekik volt rádiójuk, amin hallgattuk Budapestet. Máskor is meglátogattuk őket, s 

ilyenkor tűnt fel nekem, hogy náluk az ajtó fejfára fent, három betű volt krétával írva, amit 

sohasem töröltek le. Egyszer megkérdeztem keresztanyámat, hogy mi  az, s hogy mit is jelent ott. 

az a három betű? S akkor mondták el keresztanyámék, hogy azt a három betűt, a katolikus pap 

írja fel, minden évben vízkeresztkor és a három keleti király nevét jelzi Gáspárt, Menyhértet és 

Boldizsárt (G+M+B). Húsvétkor volt mindig a Kálvárián, a Jézus meghurcoltatása 12 stációjának 

a bejárása. Amit édesanyám, keresztanyám és keresztanyám két fia járt mindig be. Engem nem 

vittek mert én édesapám után református voltam. De azért egyszer-kétszer én is megjártam a 

stációkat.  Keresztapáméknak egy takaros házuk és kertjük volt, pont a Kálvária dombja alatt. Itt  

volt nekik egy kis konyhakertjük. Ez azóta semmivé lett, helyébe egy nagy  blokktenger született. 

Még el kell mondanom, hogy amikor én megszülettem, keresztapám annyira örvendett 

édesapámmal együtt, hogy megállította az utcán az autókat és bekiáltotta az autóba, hogy 

„Keresztfiam született!” Egyik fiából, Jóskából, történelem tanár lett, a kisebbik pedig  kiszökött 

Amerikába, ahol jól ment neki. De egy magyar foci meccs alkalmával, amelyet valamelyik dél-
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amerikai országban játszott a magyar csapat, ő is elment megnézni a meccset és haza felé az 

országúton autó balesetben meghalt. Keresztanyámra emlékeztet a még most is meglevő s a töle 

kapott teve szőrből készült  takarónk. Nemrég kaptam meg Erzsike testvéremtől azt a betéti 

könyvet, amelybe keresztapám Jánosi János 10 pengőt tett be a nevemre, még a magyar világban. 

AZÓTA IS OTT VAN! Ennyit Sármásról, a Lárgáról, a Csibi rokonságról, kereszt szüleimről. 

 

SZÉKELYHODOS. 
 

Nyári vakációim másik célpontja Székelyhodos volt. Itt élt Kovács nagyanyám, vele Öcsi, 

Ilonka néni, édesanyám testvérének a fia, Anti nagybátyám Ángyóval és több gyerekkel. Ők 

voltak az anyai rokonság. A Kovács Anti bácsi családja, a régi Kovács család, nagyszüleim 

házában laktak, ami a falu közepén volt, egy korcsmával. A korcsmát még nagyanyám nyitotta. 

De miután az első világháborúban Kovács nagyapám hősi  halált halt, késöbb, nagyanyám  össze 

költőzött egy idős emberrel, egy bizonyos Marton Károly bácsi nevezetűvel, aki elég beteges 

volt. Lába  fekélyesedett s állandóan kellett tisztítani és kötözni. Ők a Damázsa felé vezető úton 

laktak baloldalt, ami egy erdőbe vezetett. Deményházára, a kisvasút állomásához. Velük szemben 

laktak Hidegék, akikről az járt a faluban, hogy kommunisták. Nagyanyám tehenet tartott, amit 

minden nap megfejt, sok tyúk volt az udvaron, s az ólban 2-4 drb. hízó. Nagyanyám nehéz  életet 

élt, nagyapám az első világháborúban hősi halált halt s maradt 5 árva, akit fel kellett nevelni. 

Földet műveltek, postát hordtak, gazdaságot tartottak fenn és nagyanyám még egy korcsmát is  

vezetett. Ezekből a munkákból nőtt fel 5 árva, köztük édesanyám. Ebből az időből sokszor 

kerestek fel Kolozsváron, amikor még fenn laktunk a Kert utcában, a hodosi Gábor cigány 

ismerősök. Ezek a cigányok becsületes emberek voltak, nagyanyámtól nagyon sok esetben kértek 

pénzt kölcsön, s Ő tiszta szívéből és nyugodtan adott is. Ilyenkor a cigányok mindig egy-egy 

arany, ezüst vagy más fémből készült kupát adtak zálogba attól függően, hogy milyen összeget 

kértek kölcsön. S ezeket a zálogba adott kupát mindig idejében pontosan ki tudták váltani. 

Nagyon sokat jártunk Öcsivel a szőlőbe játszani, igaz csak addig amíg puhulni kezdtek a 

szőlőszemek, mert akkortól pásztor őrizte a szőlőt, amit minden gazda felgereblyézett a széleken, 

hogy látszódjanak rajta a nyomok. S így adták át megőrzésre a szőlőt a pásztornak. Emlékszem a 

szőlőpásztorra is, akinek egy nagyon hosszú és erős fonott ostora volt, amellyel a madarakat 

kergette el szőlőéréskor, de bizony a tolvajok ellen is hatásos eszköz volt. Sokat jártunk 

édesanyám kertjében is, ami nem volt messze a Márton bácsi házától, talán a negyedik-ötödik 

szomszéd, baloldalt a szőlő felől. Ez egy elég nagy gyümölcsős volt, a szőlőtől az útig tartott. Itt 

finom almák teremtek, amiből mindig szedtem és ettünk, jólesett mert tudtam, hogy édesanyám 

munkájával kereste meg a kertre való pénzt. Azóta sem tudom, hogy ki használja a kertet.  

 Székelyhodos nem nagy község, de vására volt, s így mindenki ismerte a környéken. 

Emlékszem még a bonyhai kupecek is  tudtak Székelyhodosról, s a híres vásáráról. Talán négy 

utcája volt összesen. Az ott töltött nyarakon ismertem meg sok rokonomat, köztük a legfiatalabb  

lányát Anti bácsinak, Mariskát, sokat játszottam vele. Szerettem, később férjhez ment a  

Zsílvölgyébe. Később tudtam meg, hogy Székelyhodoson született Orbán Kati, többszörös román  

kardvívó bajnoknő, olimpiai nyertes s kinek férje Szabó Sándor lett, a volt osztálytársam. 
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Székelyhodosi templom 

 

 Érdekes elmondani az utazást Kolozsvárról Székelyhodosig, mert Kolozsvárról 

Székelykocsárdig vonattal kellett utazni, ott át kellett szállni mindig a Vásárhely felé vívő 

vonatra kb. egyórás várakozás után a székelykocsárdi  állomáson. Székelykocsárd neve nekem 

mindig kérdés volt. Itt nem laktak székelyek és mégis Székelykocsárd a neve. Miért?  Hogyan? 

Aztán megkaptam a választ. Székelykocsárd volt a háromszéki székelyek által adományként  

elfoglalt Aranyos-mente felső határa. Tehát valamikor az 1300-as évek végén még székelyek 

lakták, ma már csak az állomás magyar neve őrzi ezt a székely határtelepülést. Vásárhelyre 

megérkezve,  csak át kellett lépni pár lépést, a nagy  állomásról  a  kis állomásra, s ott várt a kicsi 

vonat Szováta felé. A kicsi játékvonat. Általában a szovátai kisvasúttal vagy autóbusszal utaztunk 

haza, (édesanyám mondta mindig így „haza”). S ha már a kisvasút szóba jött, elmondok egy vele 

kapcsolatos helyi viccet, ami nagyon jellemző. „Pöfög a kisvasút Vásárhelyről délután haza a 

piaci kofákkal, lassan pöfékel felfelé Szovátának, unalmas az út, s van amikor a fiatalok 

leszállnak és  párhuzamosan mennek a vonattal. Egy ilyen alkalommal megkérdezi az egyik fiatal 

a mozdonyvezetőt. „Mondja mozdonyvezető úr, nem mehetnénk egy kicsit gyorsabban?” A 

mozdonyvezető oldalra néz, és csak annyit mond: „Én mehetnék, de a mozdonyt nem hagyhatom 

itt”. 

 Vásárhelyen, mivel egy helyről indult a nagy állomás mellől, és egymás után a szovátai és  

bándi kisvasút, mindig ügyelnünk kellett, hogy nehogy rossz vonatra szálljunk fel. Egyszer még 

magyar időben, emlékszem arra, hogy a kisvasút mellett, kint az úton, egy  elkerített helyen orosz 

foglyokat láthattunk. Elég elcsigázott helyzetben voltak. 

 Hodoson keveset vakációztam, mindössze 2-3-szor voltam ott vakációzni. Ott voltam  

például Marton Károly bácsi temetésén, aki nagyanyám élettársa volt. S kaptam is akkor 

valakitől, egy búbosbanka  madarat, amit be is zártam a  két ablak közé, mert nem volt kalitka, de 

ott hamar  megdöglött. 

  Egyszer amikor még Csíkban laktunk, a 80-as években, édesanyám kérésére autóval, 

elmentünk Hodosra, a rokonokat meglátogatni. Édesanyám elvitt a hodosi templomot is 

megnézni. A templom nem volt fatornyos, habár édesapám amikor heccelni akarta édesanyámat 

mindig szemére vetette, „Hallgass, mert a Te falud temploma fatornyos!” Kicsi a templom a falu 

felett, ahova imádkozni jár a falu katolikus népe, de szép templom, engem meghatott 

egyszerűsége. 
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Nagyapám és nagyanyám, Kolozsvárt 1914-ben, a frontra való indulás előtt 

 

 

 
Anna néném, édesanyám, Zsuzsika néni (Feri nagybátyám felesége), 

Ilonka néném, a hodosi nagyanyám (ül) és Feri bácsi, 1931-ben Kolozsváron 
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ÉDESANYÁM SZÜLEI. 

                            Nagyapám                                                          Nagyanyám 

                          Kovács Ferenc                           x                        Ambrus Anna 

        Sz.Székelyhodoson  1881 október 2-án            Sz.Gyergyóremetén 1878 július 11-én                          

               Hősi Halott az I. Világháborúban                            meghalt Székelyhodoson  

      Szülei: Kovács Antal  és Keresztes Rozália   Szülei: Ambrus Gáspár és Tajermajer Katalin                              

 

ÉDESANYÁM – KOVÁCS ERZSÉBET ÉS TESTVÉREI. 

  Édesanyám született Székelyhodoson 1912 január 3-án,   elhalálozott 2006 október 9-én K-várt 

                                                           testvérei: 

        ↓      Kovács Antal         ↓     Kovács Ferenc   ↓   Kovács Ilona     ↓  Kovács Anna 

             Székelyhodoson                hősi halott                   meghalt          fiatalon meghalt 

             volt  korcsmáros      II. Világháboruban     Marosvásárhelyen,                

                                                 felesége Zsuzsika          gyerekei 

                                                       gyerekei                Bálint-Öcsi és 

                                                   Ica és  Ferenc                  Bandika 

 

ROKONOK ÉDESANYÁM RÉSZÉRŐL. 

 

Gyergyói rokonság: Bakos Lajos hokis?, Bakos Bálint, szabó, púpos, gyerekei élnek, 

Ambrus  György, 9 gyerekkel 

                                     Kovács Antal gyerekei: 

                                        1.özvegy Farkas  Lajosné, Ehedben? 

                                        2. Kovács Mariska? Berta Lajosné, Kalánban 

                                        3. Kovács Sándor, Kalánban 2 gyerekkel 

                                        4. Kovács László, (0265 520 858) sofőr 2 gyerekkel (Régenben) lánya 

neve Kovács Mónika (074 01 48572), fia Csongor 

                                        5. Kovács Antal, traktorista 4 gyerekkel, elhalálozott 

                                       Kovács Ferenc gyerekei:1. Ica, Csikszeredában  orvosi aszisztens volt  

                                                                                  2. Boga Ferenc, Marosvásárhelyen orvos 

                                      Kovács Ilona gyerekei:1. Kovács Bálint-Öcsi, édesapját sohasem ismerte 

meg, talán egy futószerelem gyereke volt, szerszámlakatos nyugdíjas Marosvásárhelyen, elvált. 

Sz.1938  augusztus  7-én Kolozsvárt. Gyerekei: Levente, Marosvásárhelyen él és sz.1968 február 

11-én, Stefánia, Monoron él, sz.1966 december 19-én,  István, Monoron él, Budapesten dolgozik 

2 gyerekkel, sz. 1965 április 30-án.Őcsi felesége meghalt. 

                                                                                  2. Bara András, Bandika, született a második 

                                                                                      férjétől, Szombathelyen él. 

 

A f enti adatokat édesanyám mondta el kb. 1999-ben. 

A következő adatokat Kovács Ica közölte 2010 július 28-án, hogy édesapja Kovács 

Ferenc (Feri bácsi) édesanyám  kisebbik fiútestvére született Székelyhodoson 1905 október 10-

én. A születési éve majdnem megegyezik a József Attiláéval, édesanyja Jánosi Zsuzsánna 

született 1912  február 12-én  Székelyhodoson, Ica  Kolozsváron született 1941  február 11-én, 

testvére Ferike sz.1942 július 10-én  Székelyhodoson. 

Ica a következő levelet kapta a Magyar Honvédelmi Minisztérium-Hadtörténeti Intézete 

és Múzeum-Központi Irattárától/Nyt. szám: 840/581/2/KI-Hiv. szám: Postán érkezett. 
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                                                     KOVÁCS ILONA 

                                                                                                                4100 Miercurea-Ciuc  

   Str. Müller László 

                                                                                                                          No 8A/6            

   Jud. Harghita 

   Román Köztársaság 

 

Tárgy: értesítés 

Tisztelt Asszonyom! 

 

Kérelmére értesítem, hogy az irattár veszteségi nyilvántartása szerint KOVÁCS FERENC 

(Hódos, 1905. 08 .10, Ambrus Anna ) címzetes őrvezető 1943. 03. 01-jén eltűnt. 

Az Oroszországi föderációtól kapott hadifogoly-nyilvántartás adatai szerint Kovács 

Ferenc (Hodos, 1905, édesapja neve Ferenc) őrvezető a 38. gyalogezred állományából 1943 

03.02-án esett fogságba. Eltemették 1943.05.14-én a 68. számú táborban, Cseljabinszk-i terület, 

pontos helyét nem ismerjük. Sajnos sem fogságba esése helyéről, sem halála okáról nem 

rendelkezünk iratanyaggal. 

  

                Budapest, 2002 április 25-én   

                                                                                          Tisztelettel:olvashatatlan aláírás 

      (Dr. Bús János alezredes ) 

                                   HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM      igazgató 

 körpecsétje 

Készült: 2 példányban 

Egy példány:1 lap  

Itsz:2104 

 

ROKONOK ÉDESAPÁM RÉSZÉRŐL. 

 

            Cserefalván, Ákosfalva mellett vannak a Sebestyének rokonok. 

Mezőcsáváson Kiss Dénes és Kiss Elemér rokonok, kb.1979-es adatok. 

Csibi Lajos a  Mórucban lakott, 2 leánya volt, egyik orvos, a másik Albi volt, akinek 2 fia 

volt? 

A Kiss-ekről édesanyám elmondása alapján: Kis nagyapám egyszer látott életében, 

magához ölelt és megcsókolt, pólyás voltam. Nagyapám sírja, Bölönyi Ferenc elmondása alapján, 

Mezőcsáváson van. A sármási Kiss tönkre mentek a család vissza is költözött Mezőcsávásra, 

ahonnan mint telepesek kerültek Nagysármásra. Tönkre menetelük oka ismeretlen előttem, de 

talán van egy általános gazdasági oka is, amelyet fel szeretnék kutatni, mert valahol olvastam 

róla. Teri néném szerint kölcsönt vettek fel a bankból és a gyenge termés miatt, nem tudták vissza 

fizetni. 

Hétszilvafásnak mondták őket, kisnemeseknek, s édesapám látta is az u.n kutyabőrt,  

amelyen a nemesi levél szerepelt. Hogy hova lett a nemesi  levél nem tudom. Jó lenne megtalálni. 

            Dédnagyapám, Kiss  S, József, felesége dédnagyanyám, Sebestyén  Amália.                                                  
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Nagyanyám a gyerekeivel. 

Ennyi emlékem van az édesapám részéről levő nagyszüleimről 

 

EMLÉK CSALÁDFA. 

 

  Kiss Károly x Csibi Eszter        Csibi József x Nagy  Ágnes       Csibi  Lajos  x Józefa 

           Nagyszüleim,                          a falusi Csibiek                          a Lárgabeliek 

            gyerekeik:                                   gyerekeik:                                   gyerekeik: 

1.Kiss Albert, az apám            1.Csibi Albert, gazdálkodó 1.Csibi Lajos, két lány van, egyik orvos     

2.Kiss Ernő, molnár volt            a református egyház fúvós            2.Csibi Kálmán gazdálkodó,    

Nyárádtőn, ott halt meg,                zenekarában  játszott,             Mórucban élt,özvegy  

2 lánya van Mezőcsáváson                    2 fia van                        asszonyt vett feleségül.   

3.Kiss Ede, zselyki gazdálkodó  

3 leánya van,1.Etelka, Zselyken,                                                  

férje Magyarosi János,2.Margit, 

Besztercén, 2 gyerekkel Jutka és 

Csaba 3. Erzsike  német mérnök- 

höz  ment férjhez, 3 gyerekkel,                                          

Németországban élnek.               2.Csibi  József, mesterember,    

4.Kiss Eszter, a magyarbükkösi          sokáig Kolozsváron élt       3.Csibi Rozália-Sármáson    

Kristóf református pap felesége, 3.Csibi Zoltán, gazdálkodó         élt családjával, férje talán        

lánya Testvérke, Ploieşten élt    két gyerekkel Marosludasra          kovács mester volt 

5.Kiss Amália, férje Gabi bácsi,   költözött,másodszor nősült       4.Csibi Piroska, Lárgában  

egy lányuk volt                           4.Csibi Gizella, Kolozsváron    született, a faluba ment férjhez 

6.Kiss Bella, a 40-es években     élt, férje Demeter Misi bácsi,                    
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fiatalon Kolozsváron meghalt,      gyerekeik Misike, Gizike, 

Pop Vasile orvos  udvarolt neki             Erzsike 

7.Kiss Teréz, ápolónő Kolozsvárt 5.Csibi Pál, Pali bácsi, Balatonalmádin éltek 

előbb Enyeden, férje Vilcsek Károly     két gyereke volt,Budapesten is 

volt, fia Károly Kolozsvárt él                 Jutka és István 

8.Kiss Ilus, Régenben élt, Bőlőni feleség, 

gyerekei Erzsébet, Ferenc Béla, Károly, Ilona, Anna 

9.Kiss Aladár, Mezőcsáváson és Galambodon?  

élt, gazdálkodott, lánya Magdi Ákosfalván hívő,  

Kálmánka és Aladár Csáváson  lakik 

10.Kiss Ella, fogyatékos,  

talán Dicsőszentmártonban halt meg, 

lakott nálunk is Kolozsvárt 

 Féltestvér volt Kiss Samu, aki elzüllött, Kolozsváron volt nagy családja, fia Kiss Attila 

szombatista prédikátor lett vagy Amerikában vagy Kanadában, 2-3 lánya is volt akik szintén a 

szombatista egyházban dolgoztak. Lujza Marosvásárhelyt, Ilus Kolozsvárt. Még Kolozsváron 

éltem amikor egyszer az egyik lány esküvőjére voltunk hivatalosak, Kolozsváron a Postakert 

utcában volt a szombatista Imaház, ott egy  nagy vízmedencében mártotta meg a prédikátoruk a 

vízben s az esküvői ceremónia után, egy ebédre voltunk meghívva. Valamilyen vegetáriánus ebéd 

volt, talán főtt karfiol, ami bizony hamar elfogyott, s így mi éhesen mentünk haza.  

Egy eddig, 2011 áprilisáig, ki nem tisztázott rokonság: „Kedves rokon, milyen fokon 

vagyunk rokon?”  

Mezőcsáváson él Kis Hajni és Kiss Nusi-Anna. Az ők, egyelőre  nem 100 %-os, családfájuk                                                 

                            Kiss Ilona + 1943-ban,testvére Kiss Sámuel -----------------?  

                                                                                                              ↓ 

                       ----------------------------------------------------------------------------------- 

                      ↓                                                                                                             ↓  

                    Anna                 Albert              Dénes                Erzsébet                  Sámuel    

                       ↓                        ↓                       ↓                          ↓                            ↓ 

        Barabási Ferenc +      nem nősült          Elemér                 János                     Hajnal 

        Barabási Zoltán  +           meg                Ibolya                  Zoltán                  Anna-Nusi 

       református papok                                   Amália                 Miklós 

      Magyarpéterlakon           

                és  

      Maros..... 

       -egy lány Budapesten  

          Dobai névvel 

       -egy lány Győrben 

Kiss Ernő nagybátyámnak van egy lánya Csáváson, férje Szilágyi József, és még van egy  lánya? 

 

A CSIBIEK SÁRMÁSRÓL ÉS A LÁRGÁBÓL. 
 

A Csibiek Gyergyóditróból származtak, két Csibi testvér,  Csibi József és Csibi Lajos az 

1848-as időben megölnek egy csendőrt, s éjszaka felpakoltak egy szekérre és Mezőmadarasra  

bujdostak. Csibi Lajos Sármásra a Lárgába  költözik, felesége Sebestyén Józefa, Lajos 

Száltelekre költözik és elrománosodik, Tibi lesz. 
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Csibi Lajos gyerekei: Csibi József, felesége Nagy Ágnes (Sármás), Csibi Eszter, férje Kis 

Károly (Sármás), Csibi Anna, férje Jakab(madarasi fekete), Csibi Lajos, felesége Jozefa (Lárga) 

               

Csibi József x Nagy Ágnes Csibi Lajos x Jozefa  a Lárgában    Kis Károly x Csibi Eszter 

(csak mi mondtuk Csibi                 (Lajos bácsi)                         a nagyszüleim Sármáson 

       ángyónak )                                                                                                    

 

Demeter Misi adatai. 

 

REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, TANÜGYI REFORM, 

KÖZÉPISKOLÁS ÉVEK. 

 

Református Kollégium, 2. sz Elméleti Magyar Elméleti Fiú Líceum-Kolozsvári 

Tízosztályos Fiú Középiskola, 10-20-25 éves stb. találkozóink. 

 

 
A kolozsvári Református Kollégium új épülete, ma román líceum 

 

 

A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM EGY ÉVE. 

 

 Az első gimnáziumi évet a kolozsvári Református Kollégiumban kezdtem és ott is 

fejeztem be, mert jött az  1948  augusztus 3-iki 175. számú törvény, a tanügyi  reformról, amikor  

az egyházi iskolákat államosították. De előbb, el kell mesélnem azt az egy évet, amely alatt  az I. 

C-ben tanultam. Az I.C osztály azt jelentette, hogy 1947-ben 3 osztályt vettek fel a Református 

Kollégiumba, s így lettek I.A, I.B és I.C osztályok. De, hogy írhassak a kollégiumi évekről, előbb 

el kell mondanom, hogy hogyan jutottam el a Református Kollégium padjaiba. Szüleim nem 

voltak gazdagok, de bizonyára bennük volt az a székely örökség, amely szigorúan kimondja, 

hogy a gyereknek tanulni kell. Ezen az alapon juthattam én is el a kolozsvári Református 
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Kollégiumba. Igaz, területileg lakhelyünk nem tartozott a Református Kollégiumhoz. Lakhelyünk 

szerint vagy a segesvári utcai vagy a monostori úti iskolához tartozotunk. De szüleim azt 

mondhatták akkor, ha iskolába jár a gyerek, akkor kapjon megfelelő oktatást és ezt úgy 

érezhették, hogy csak a Református Kollégiumban kaphatom meg. Viszont oda bejutni nem  volt 

könnyű, a bejutáshoz szükséges volt, hogy valaki beprotezsáljon és ez a személy a Triska 

Zongora Lerakat tulajdonosának a felesége, ÁDY asszony volt. Ennél a vállalatnál dolgozott 

édesapám. Édesanyám kérésére, ez a hölgy elment a Kollégiumba és  egyszerűen beprotezsált. 

Így lehettem én a Református  Kollégium  büszke tanulója. 

 

* 

 

1949-ben megszüntetik az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületet. 

 

* 

 

Osztályunk a földszínten volt a folyosó végén, a jobbszárnyon, (ha az épületet a volt 

Petőfi utca oldaláról nézzük), mellettünk volt az  I.B, és a folyosó  túlsó oldalán, a lépcsőkön túl, 

a  tanári mellett az I.A. Kikre emlékszem mint iskola és osztálytársak? Az I.C-ben, Buchwald 

Petire, az I.B-ben,  Bodola Tiborra, Kántor Lajosra, s az I.A-ban, Áirízer Csabára (a keresztnév 

nem biztos) s talán I.A-s volt László Ferenc is és Maksay Ádám. Ez igaz kevés a mintegy 95-

100-as összlétszámból, de  60 év mosta el a neveket.  Kik voltak és kik lettek ők? Buchwald  Peti 

vegyészmérnök lett, együtt is végeztük a középiskolát, s sokáig a kolozsvári Terápia 

Gyógyszergyárban dolgozott. 1989 után az R.M.D.SZ. képviselője lett, sok amatőr kispályás  

focicsapatot szervezett, és játszott is ezekben. Kitűnő zenei érzéke volt, sok zeneszerszámon 

játszott, s a 10. 20. éves, meg a többi  diáktalálkozón mindig  a billentyűs hangszer mellé ült és  

„a mi időnkből” származó táncdalokat játszott, mindegyikünk  szórakoztatására. Jókat táncoltunk  

zenéjére. Különben ő valahol Békásban lakott. Az édesapját is ismertem. Bodola Tibor, a híres 

Bodola Gyula futballista rokona volt, ami mindig neki valamilyen külön státust biztosított. Jó 

barát volt. S mivel Kántor Lajival egy utcában lakott, ők mindig egyek voltak, az osztályban is 

egymás mellett ültek, ami mindig biztonságot jelentett Tibinek. Az utca ahol laktak, valamikor 

Kolozsváron, a Mikes Kelemen nevet viselte. Tibiből tanár lett, majd igazgató Kolozsváron egy 

szakmai iskolában, s  úgy az 1980-as években kiköltöztek Magyarországra. Kedves felesége volt, 

akit még a református leánygimnáziumból ismertem. Valamikor kitűnő táncpartner volt. Kántor 

Laji akkor is, azután is, mindig tízes tanuló volt. Édesapja hagyományait vitte tovább, aki 

irodalom   tanár volt, és foglalkozott is irodalommal. Emlékezetem szerint, Laji most a Korunk 

folyóirat főszerkesztője. 

 László Ferenc, a László Dezső református  belvárosi lelkész fia volt és  már akkor nagyon 

szeretett zenélni. Fuvolista lett és jó hírű egyetemi tanár, előbb a bukaresti, s később talán a 

kolozsvári Zene Akadémián is. Amíg egy osztályba jártunk, mindig kiült szünetekben az osztály 

ablakába és ott fújta ezüstszínű, a napfényben  fürdő fuvoláját.  

  Igazgatónk akkor Gönczi László, aki egyben a mi osztályunk az I.C osztályfőnöke is volt. 

Róla meg kell emlékeznem, mert nagyszerű osztály főnökünk és igazgatónk volt. Ő volt a 

kolozsvári Református Kollégium utolsó igazgatója. Szomorú cím! Munkájának  megismerésével 

gazdagabbak leszünk. Az ő neve is oda illik a Kollégium rektorainak, mint Apáczai Csere János, 

Tolnai István, Pataki István, Méhes György, Herepei János, Sámi László, Kovács Dezső, s a 

többi  nagy rektorok nevei közé. 
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 Akkoriban, nem nagyon ismertük meg addigi tevékenységét, csak mint nagyon jó tanárt 

és igazgatót. Későbbi olvasmányaim során ismertem meg addigi  tevékenységét. 

Székelyudvarhelyen született 1891 május 26-án, középiskoláit szülővárosában, az 

egyetemet Kolozsváron végezte el. De 1914-ben behívják katonának és 1915-ben az orosz frontra 

kerül, ahol fogságba esik, s ahonnan  mesébe illő kalandok útján haza kerül szülővárosába. 

 Tanárom volt még Nagy Géza, aki akkor jöhetett haza Szibériából, s magyar nyelvet 

tanított. S emlékszem „Nemdebár” tanárra, aki az ókor történelmét tanította nekünk. Sajnos 

nevére  már nem emlékszem, de mi „Nemdebárnak” neveztük, mert ez volt a  jellegzetesen, 

sűrűn visszajáró szava. Az I.A osztály terme rögtön a tanári után következett, s ebben az 

osztályban tanított Miklós Viktor történelem tanár is, akit Mik-viknek neveztek diákjai. Az I.A 

terme után következett Dávid bácsi pedellusunk egyszobás lakása, majd a lépcsők után, az első 

emelet baloldalán volt előbb az I.B terme, majd a miénk következett az I.C osztály terme. Itt 

tanultam meg a következő rigmusokat amelyek a régi kollégium hagyományai voltak: 

                                           Isten szeme mindent lát, 

                                           El ne lopd a tüzífát! 

                                           Mert az Isten szent keze 

                                           Nagyot üt a fejedre! 

 E rigmushoz hozzá kell tennem, hogy ezek azért születtek meg, mert a kollégiumot fával, 

s Dániel kályhákkal fűtötték, s a fát kintről egy vasajtóval védett nyílásból rakták a kályhákba. Az 

apróra vágott fa reggelente ott volt mindig a kis nyílásban, Dávid bácsi szorgos munkája nyomán,  

s innen tűnhetett el, a szomszéd osztályok diákjai révén. Erre a helyzetre született meg ez a diák 

rigmus. 

 Már az első hetekben, számot kapott mindegyikünk, amit karunkon kellett viselnünk 

felvarrva, és nem felcsatolva a kabátra! Én a 94-es számot kaptam, ami egyben azt is elárulta, 

hogy abban az évben többet mint 100 diákot vettek fel a Református Kollégiumba. A számunk  

középen volt, felette románul és alul magyarul jelezték, hogy a Ref. kollégium diákjai vagyunk. 

De csak a kezdőbetűkkel így: L.R. 94 R.K, azaz, Liceul Reformat  94 Református Kollégium.  

Ebből a régi épületben levő és a pincében tanuló gépésziskolások L-áncra R-akott R-űhös K-

utyák csúfondáros szavakat hozták ki. Erre a mieink válaszul a Lopott Alvilági Majom  

csúfondáros szóval válaszoltak. Talán a Liceul Aplicativ Maghiar-ból jön, s a második rész a 

Gyomor Fekélyes Gorillák = Gyakorló Fő Gimnáziumból. Emlékszem az I.B osztályban Kántor 

Lajiék, Bodola Tibi és mások egy faliújságot tettek a falra, aminek a címe így hangzott „Hass! 

Alkoss! Gyarapíts!” Nekem ismeretlen volt a „hass” szó, amelyet később magyaráztak meg az 

osztálytársaim, hogy a „hatni” felszólító módja. Ugyanakkor emlékszem egy olyan tanári 

kezdeményezésre is, amikor a gazdagabb osztálytársak két uzsonnát hoztak otthonról, amiből a 

szegényebbek is kaptak egyet.                 

 És megismétlődik a történelem. Egy  mozgalmas szünet végén, odaszaladtam az udvaron 

levő vízcsaphoz, ahol mi rendesen inni szoktunk. A vizet egy olyan csapból ittuk, amelynek a 

végén a felső felén egy luk volt, amiből a víz a nyomás alatt, felfelé ívelve szökött ki. Én reá 

hajoltam a lukra, hogy pár korttyal enyhítsem kimelegedett testemet és ekkor egy felső osztályos,  

6-ikos kollégista a fejemre ütött, s abban a szent pillanatban a másik, még ép metszőfogam 

háromszögben tört le. Így teljesen csorba lettem.  

 De nem sokáig, mert édesanyám elvitt a fogászatra és kaptam két mű metszőfogat amit 

úgy a 60 éves koromig viseltem. Emlékszem, akkor még lábbal hajtott fúrók voltak, s arra is, 

hogy aranyra lett volna szükség, a két gyökér beillesztésére. Aranyunk nem volt, így ezüsttel 

oldották meg, de  kemény dolog volt kibírni azt a fogorvosi munkát amelyel lábbal hajtott fúrók 
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segítségével, a két háromszög alakú fogból, az egyenest kicsiszolta a fogorvos. Majd egy 

operációt kibírni, az új műfogak implantációjára. 

  A  Református Kollégium nagy ünnepe volt mindig a Reformáció Napja, október 31-én. 

Ilyenkor nagy iskola ünnepséget  szerveztek tanáraink. Ilyenkor megtelt az egész nagy udvar 

diákokkal, szülőkkel, meghívottakkal. Volt kórus verseny, lepényevési verseny, (szilvaízes 

lepény), zsákba ugrás, tornagyakorlat bemutatók, szavalatok, foci meccsek. Nagyon szerettük ezt 

az ünnepet, de sajnos az államosítással megszűnt. Nem folytatódott, mert vallásos alapja volt. 

 Fontos megemlékeznem a kollégiumban működő önképző körökről. Volt fizikai, 

vegytani, számtani, történelmi, természetrajzi, rajzi és irodalmi önképzőkör. Én az irodalmi 

önképző körbe jutottam el, amit a felsőbb osztályosok 4-ed, 5-öd és 6-od évesek működtettek. Mi 

elsősök, „a fikák”, mert minket így neveztek, részt vehettünk és hallgathattuk a felolvasásokat és 

az utána elhangzó dicsérő, vagy kritikus  hozzászólásokat. Emlékszem egy alkalommal, Palocsay 

Zsigmond, aki felettem járt, olvasott fel egy novellát, amelyben vadászélményeit mondta el, 

irodalmi szinten. Ehhez tudni kell azt is, hogy úgy az édesapja, a  nagy kertész Palocsay Rudolf,  

mint Zsiga, nagy vadászok voltak és egyben  nagy természetbarátok is. Novellájában egy őzbakot  

avval a jelzővel illetett, hogy „kapitális őzbak”. Ezt a jelzőt, az önképzőkör sok tagja,  túlzónak 

és nem helyénvalónak tartotta, amiből komoly vita alakult ki. Sokan azt mondták, hogy egy  

őzbak nem lehet kapitális. Palocsay Zsigmond, aki ismerte közelről az őzbakok robosztus, 

méltóságteljes megjelenését, megfelelőnek találta ezt a jelzőt és védte novellájának ezt a jelzőjét. 

Végül is, az ebben a novellában szereplő őzbak megőrizte Palocsay Zsigmond találó jelzőjét, 

mert úgy döntöttek végül is, hogy egy őzbak is lehet kapitális kinézésű. Palocsay Zsigmond 

ekkor másod vagy harmad éves lehetett, kritizálói inkább 5-öd és 6-od évesek voltak. Mi, a fikák, 

a hallgatói voltunk mindennek. 

Ebben az időben kezdődött el Kolozsváron a magyar adminisztráció felszámolása, minden 

színten. Igaz, akkor  Kolozsvár még  magyar  város volt, én például nem ismertem alig egy-vagy 

két  román nyugdíjast abban az időben, mindenki magyar volt. Az üzletekben magyarul 

szolgáltak ki, a vállatokban magyar munkások dolgoztak: a Dermata 6000 munkásából alig 

lehetett egy-két száz román, talán még annyi sem, ott volt az egykori Magyar Acél Gyár,    

szintén magyar munkásokkal. Előbb, emlékszem egy nagy ünnepre amikor Mihály király 

meglátogatta Kolozsvárt. Ekkor bújtak elő a románok a környező román falvakból,  Felekről, 

Szelistyéről stb. Ez rossz jel volt szüleim szerint. Ebben az időben jöttek vissza a román 

egyetemisták Szebenből, ahova 1940-ben menekítették a kolozsvári román egyetemet.  

Erőszakoskodtak, el akarták foglalni az Egyetem utca és az akkori Petőfi utca sarkán levő magyar 

egyetemi bentlakást. Ekkor vonultak ki a Dermata és Magyar Acél Művek magyar munkásai, 

hogy rendet csináljanak, megvédjék a magyar bentlakást és a benne levő magyar diákokat. Ekkor 

komoly vereséget szenvedtek a román diákok, ha jól emlékszem puskák is eldördültek. Ekkor 

sikerült megvédeni a bentlakást, de nemsokára minden harc nélkül visszakapták a román 

egyetemisták és ma is benne laknak.  

 Ebben az időben háromféle pénz is járt Kolozsváron, volt a régi magyar pengő és a fillér, 

volt a szovjet parancsnokság által lepecsételt és érvényesített magyar pengő és kezdett bejönni a 

régi román lej. De ezeknek a pénzeknek nem volt sok értékük, ezért „milpengőnek” is mondtuk a 

pénzt. Hogy mennyire nem volt értéke a pénznek, erre egy példa. Húsvétkor öntözéskor, igaz lejt 

nem is fogadtunk el, csúnya pénznek mondtuk a lejt, (nagy formátumú volt, rajta egy nagy fehér 

kerek üres folttal), a kétfajta pengőben annyi pénzt kaptam, hogy egy kosárban vittem haza, s 

amikor megszámoltuk otthon, alig volt értéke egy kosár pénznek. Emlékszem egy kiló kenyér  

több millió pengő volt. A román egyetemisták veszélyesek is voltak, a Petőfi utcában és 

környékén, nem is mertünk nagyon járni, mert állították le a járókelőket és azt követelték 
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fenyegetés alatt, hogy mond ki így „zi mă brânză!”, (mond azt, hogy túró). Ez a román szó 

ugyanis két olyan tipikus román magánhangzót tartalmaz, amelyek a magyar nyelvben nincsenek 

meg, és a magyar emiatt nehezen tudja kimondani. Ez a két tipikus román magánhangzó az „ă” és  

az „â”, s aki nem tudta helyesen kiejteni, azt megverték mert magyar volt. Ilyen szomorú 

emlékek is vannak Kolozsvárról. Ezt a módszert már az 1920-as években is gyakorolták 

Kolozsváron a  tömegével betelepült román egyetemisták. 

  De aztán jöttek Kolozsváron a Groza Péter-féle látogatások, akit mi majdnem magyarnak 

is tartottunk, mert jól beszélt magyarul, lánya is magyar volt (a színésznő Bisztray Mária). Egyre 

több román költözött be Kolozsvárra, itt voltak már a beszerabiai menekültek is. A mi 

szomszédunkba is jött előbb egy beszarábiai férfi, majd utána népes család. Egyre több  román 

egyetemista is csak  kovártélyt keresett előbb, s  mikor elvégezték az egyetemet, itt ragadtak.  

 Meg kell emlékeznem, egy korábbi eseményről is, ami komoly reményeket adott nekünk 

kolozsvári és észak-erdélyi magyaroknak. Ez az dolog akkor történt, amikor a románok kezdték 

regulázni a magyarokat, s be akarták vezetni a román adminisztrációt. Én nem tudom elmondani  

a hivatalosan  történteket, mert ezeket én is csak a későbbi olvasmányaimból ismertem meg. De a 

nagy  román készülődés, hogy mindenkit kirúgunk és megverünk ha nem  hallgat ránk, ez bizony  

a szovjet parancsnokságot nyugtalanította. Ezért az elkezdett román adminisztrációs váltást 

leállították és egyelőre megmaradt a négyéves magyar adminisztráció, magyar kommunista 

vezetéssel. Két név maradt meg bennem ebből az időből: Balogh Edgárd neve és Veres talán 

János, akik az észak erdélyi magyar kommunisták részéről vezették a várost. 

 

A 2-ES SZÁMÚ ELMÉLETI MAGYAR FIÚ LÍCEUM. 

 

 A tanügyi reform után iskolánk neve a 2. sz Elméleti Magyar Fiú Líceum lett, egészen 

érettségiig, amikor épp az érettségi előtt, megváltoztatták az iskola nevét Tízosztályos Magyar 

Fiú Középiskolára. De ami érdekes volt ebben a dologban, hogy mi ebben a Tízosztályos 

Iskolában 11 osztályt végeztünk. Ezért a mi  érettségi tablónkon ez a furcsa felirat van, hogy  a 

Kolozsvári Tízosztályos Fiú Középiskola 11 osztályt végzett növendékei?! 

Szép évek voltak, én végig a B-osztályban jártam. Ekkorra már csak két osztály maradt.  

Az államosítás után én a 6-ik osztályba kerültem, s az osztályunkba bekerültek a Tordai út alji 

cigányok is, akiknek addig a Református Kollégiumban nem volt helyük, de a demokrácia  

lehetőséget  adott számukra, hogy ide járhassanak. Ekkor a Pata utca, Síp utca cigány gyerekei is 

osztálytársaink lettek. Emlékszem egy Szőcs nevű osztálytársra, akiből később híres nagybőgős 

lett. S emlékszem egy  Pivó nevezetűre, akivel sok bajom volt, mert Ő felfedezte, hogy egy kicsit 

hosszabb az orrom, egy kicsit sasos és elnevezett „sasnak”. Nem esett jól ez a csúfondáros név, 

de le kellett nyelnem Pivónak, mert erősebb is volt mint én, és ők sokan is voltak. Más bajunk 

nem igen volt velük. De volt a Szappanos, aki nem volt ugyan cigány, de több baj volt vele mint 

a cigányokkal. Ő is valahol a Pata utcában lakott, de az iskolába nem járt, rengeteget hiányzott. 

Egyszer nem tudni milyen elgondolásból, egyszerűen beköltözött a Bethlen bástyába, (Szabók 

Bástyája). Mi láttuk Őt az órákon is az ablakokon keresztül, amikor ki-ki dugta fejét, mert az 

osztályunk a bástya mellett volt. Ez addig tartott, amíg a rendőrség megtudta és kihozták onnan, 

azóta sem láttuk többet. Egy másik osztálytársam, akivel közelebb kerültem, Náthán Ferenc zsidó 

fiú volt, aki a Magyar utca elején lakott.  

 Abban az időben nagyon elterjedt volt a gombfoci. Én is készítettem játékosokat, 

összeszedve édesanyám összes, nagyobb gombját. Sokszor, szurokkal ragasztottuk össze. De 

voltak már csiszolt játékosok is elefántcsontból és más kaucsuk anyagokból, az én játékosaimat 
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én ragasztgattam össze, anyu gombjaiból, nagy bosszúságára. Bajnokság is elindult és szép 

eredmények is születtek.  

 Egy református kollégiumi specifikus játék is volt, amit csak az osztályban, a padon 

lehetett játszani. Ugyanis a  padokon baloldalon felül, volt egy kerek lyuk ahová a kalamáris-

tintatartóba a tintás üveg járt. Igaz a mi időnkben, már nem írtunk tintával az iskolában csak 

otthon. De a padon régi pénzel, lejesekkel és egy kisebb labdaként szolgáló banissal kitűnő 

meccseket lehetett játszani, főleg szünetben és néha unalmas órákon is. Igaz, mindig zajt csaptak 

a pénzek, amikor beestek a padba. Ilyenkor a tanár is megtudta mi történik az órán és megfelelő 

elszámolásban volt részünk. Ez ellen úgy védekeztünk, hogy tenyerünket a lyuk alá tartottuk 

amikor lövés ment a kapura és felfogtuk a leeső pénzt, s így zaj nélkül születtek meg a gólok. 

Ment a játék! 

  A 6-11 osztály éveit leírni nem könnyű dolog, mert ki kell választani a rengeteg  

történetből azokat, amelyek  elmondják mindazt, ami  ezekben a változásos években történtek. 

Talán a legjobb lesz, ha  legelőbb,  tanáraimról írok, mert ezidőben szedtük fel a legtöbbet, az új 

rendszerből, de szerencsére úgy, hogy tanáraink szűrőjén keresztül jutottunk hozzájuk. Kitűnő 

tanáraink voltak. Dr.Árkossy Sándor háromszéki származású igazgatónkkal az élen. Az 

osztályfőnökünk végig Pál András volt, aki földrajztanárunk is volt. Pál András torockói 

származású, unitárius vallású tanár volt. Ő az iskolák államosításáig az Unitárius Kollégiumban 

tanított, s az államosítás alkalmával, amikor minden tanárt  átdobáltak más iskolába, Ő hozzánk a 

Református Kollégiumba került. Nem volt párttag s, hogy ebből neki mennyi kellemetlensége 

lehetett, ezt mi nem nagyon éreztük. Pál András megtanította nekünk a világ és Románia 

földrajzát. Az Avas, Kőhát, Gutin, Cibles, a máramarosi hegyek láncolatának nevei ma is a 

fülembe csengenek, s  utána a keleti Kárpátok, s a Déli Kárpátok hegyeinek nevei. Igazi magyar 

földrajztanár volt, leckéibe mindig beleszőtte a földrajzi nevek mellé a városok, falvak 

nevezetesebb történelmi, gazdasági, kulturális nevezetességeit is. S hogy jobban menjen a felelés, 

mindig súgással, vagy valamilyen más módszerrel, segítettük a felelésre kihívott osztálytársunkat. 

Súgni nem nagyon lehetett, mert a súgás nagyon hallatszott az osztálytermekben, ezért más 

eszközökhöz is folyamodtunk. Ilyen volt például az a segítség, amit a Kárpátok hegyeit tanulva   

adtunk a kint felelőnek. Amikor feleléskor a „tanár elvtárs”, (ezt a megszólítást kötelezően az 

államosításkor vezették be a tanár úr helyett), azt kérdezte a felelőtől „Mutasd meg a Csíki 

havasokat!”, a padban ülő és a feltett kérdést ismerő osztálytárs, a bal karját könyökben 

behajlítva, úgy helyezkedett el, hogy  az „oszi”, (így hívtuk diák körökben Pál András tanár 

elvtársat), ne lássa. Egyesség szerint a könyökben behajlított és fel tartott kéz a Kárpátok 

vonulatát jelentette, s a másik kézzel csak mutatni kellett, hogy kb. a Keleti Kárpátok közepén 

van. Ez a rendszer nagyon jól működött, s azért is volt jó, mert egyben meg is tanulta a felelő, 

hogy hol van a kérdezett hegység. 

 Pál András osztályfőnökünk nagyon szeretett kirándulni a diákjaival. Vele összejártuk 

Kolozsvár környékét, a Leányvártól egészen az Árpád-csúcsig és el Torockóig, a faluba, fel a 

Székelykőig, amely talán valamikor a Székelyföld egyik határát jelezhette, egészen a 

torockószentgyörgyi várig. Ő volt nekünk a mindenkori osztályfőnökünk. S, hogy tarkább legyen 

a kép, a tanári foci csapatban is játszott. Elég jól. 

  Erdély és Magyarország szeretetét tanultuk meg tőle. Azért mert, ezt a két földet Ő is 

nagyon szerette. A tízéves találkozóinkon, addig amíg élt, Ő tartotta mindig az osztályfőnöki órát, 

s a halála után felesége jött el a találkozókra. Miután mi elvégeztük a középiskolát, nem tudom 

miért, de kirúgták az állásából. Valahol Szamosfalván lett, talán, raktáros. Bizonyára az új 

vezetésnek nem tetszett hazafiassága. Ekkor  keményedett a kommunizmus, s különösen a román  

nacionalista kommunizmus.  
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 A történelmet nekünk, a 6 év alatt, többen tanították, de ebbe nem fért bele a magyar 

történelem. Így mi avval maradtunk, amit otthon a szüleinktől hallottunk, és amit  a tanárainktól a 

magyar nyelvórán, vagy a földrajzórán hallottunk, s később amit olvastunk a magyar 

történelemből. Az egyik történelem tanárunk, nem csinált egyebet csak diktált egész órán 

keresztül, kevés feleltetéssel. Így is jó volt! Amikor Románia történelmét tanultuk, egy éven át, 

tanárunkkal Hunyady Mátyással, aki általában nagyon szárazon adott elő, mindig egy darab 

krétát  babrált a kezében, s arcán ritkán jelent meg kacagás, öröm. Igaz, Románia történelmét mi 

sem nagyon szerettük, nem éreztük magunkénak, s csak akkor voltak  jók az órák, amikor magyar 

vonatkozás is volt. benne. Emlékszem például Hunyady Mátyásról egy héten keresztül, 6 órán át 

tanultunk. Száraz embernek tartottuk, nem került hozzánk közel. Hunyadi Mátyás tanárunk. S 

mégis az első tízéves találkozásunkkor, nagy, igazi tapssal, örökre a szívünkbe zártuk. Akkor a 

tízéves találkozón, az ünnepi asztal mellett felállt, és örömtől sugárzó arccal megkérdezett 

minket. „Mondjátok, szerettétek Románia történelmét amikor tanítottam?” „Nem”, zúgott az 

egyöntetű  válasz! „Akkor jó tanár voltam, mondta, könnyes szemekkel, mert én sem szerettem 

soha, Románia történelmét, s eszerint elértem célomat”, mondta meghatódva.  

 Számtan tanáraim közül, két nevet említenék meg. Az egyiknek neve Jaros vagy Jánosy 

Tibor? Ő a Trefort utca alján lakott, s számomra azért emlékezetes, mert az Ő idejében még 

számtan példákat is megoldottam és állítottam össze, egymagam. Számtan példát azután már 

soha sem állítottam össze és megoldani is csak segítséggel tudtam. Nem voltam olyan, aki a 

számtant szerette volna. Az államosítás  másik nagy „vívmánya” volt, hogy megtiltották a  

tanároknak az osztályban a verést, pofont, körmöst. Milyen volt a körmös az iskolában? 

Kinyújtott kézzel össze kellett fognod a körmöket egy bogba, amire a kegyetlen tanár, egy súlyos 

pácával ütést mért. Ilyenkor kaptad be az ujjaidat egészében a szádba, s gondolhattál minden 

rosszat a tanárodról és jót magadról!? Jaros tanár kendőzve, de folytatta a pofonokat, igaz meg is 

tanulta az egész osztály a számtant. Akkor a számtannak, még nem matematika volt a neve, szép 

magyar szóval   volt jelölve, nekünk számtan óránk volt. Akivel baja volt valamelyik 

osztálytársunk tudásával Jaros tanárnak, kihívta mindig az osztályból a folyosóra, „a felkelő 

napot  nézni” és olyankor biza egy-két pofon is elcsattant. De ezt csak mi diákok tudtuk, soha 

senki nem árulta sem el, sem be. 

 Egy másik számtan tanárunk, egy nagy darab ember volt, Márton Samunak hívták, aki 

nagyon jó tanár volt, de nekem az emlékezetemben a politizálásából maradt meg egy mondata. 

Akkorjában terjedtek el a „szovjet eredmények” és hazugságok Akkor hallottunk először arról, 

hogy traktorokkal fognak szántani, lovak, ökrök helyett. Erre  mondta ő pont  azt, hogy „a  

traktor soha sem lesz jó, mert nem termel trágyát”. Ő székely ember volt, talán udvarhelyszéki, s 

az ő gondolkodásában valójában ott azokon a földeken trágya nélkül, nem lehet termést elérni. 

Emlékét, megcáfolta a fejlődés. Ma vannak traktorok amelyek szántanak, s vannak műtrágyák 

amelyek a talajt táplálják. Azonban az Ö igaza is megmaradt, mert még mindig az istállótrágya 

adja az igazi biotermést. Így a kecske is megmaradt, s a  káposzta is elfogyott! 

 Itt álljunk meg azért, egy percre és írjuk le az akkor behozott és divatos  szovjet 

eredményeket és hazugságokat. Addig  soha sem hallottunk Micsurinról. Róla azt tanították, hogy 

Micsurin az alma keresztezéseivel északabbra vitte az alma termesztésének a vonalát. Nálunk, 

igaz, nem kelletett északabbra vinni az almát és mégis keményen példálóztak vele. Propaganda. 

 Sok vicc is sikeredett Micsurin körül. Egyik ilyen vicc volt, hogy Micsurin keresztezte a 

lábát és hasra esett. A másik Micsurin vicc arról szólt, hogy Micsurin keresztezte a dinnyét a  

bolhával, hogy a dinnyemagok ugorjanak ki a dinnyéből. Különben Micsurin egy egyszerű  

rendes szovjet tanár vagy tanító volt, valahol a szovjet Távol-keleten élt. De a szovjet 
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propagandának szüksége volt reája, s bizony sokszor hazugsággá és viccekké váltak a róla szóló 

történetek.  

  Ekkor terjedt el, hogy a repülést is szovjet-orosz ember fedezte fel, Ciolkovszkij, aki  

papírcsíkokat eregetve látta, hogy a leeső papírcsíkoknak van felhajtó ereje is, ugyanis forogni 

kezdenek, amit repülésre lehet felhasználni. Ő is otthon, egy egyszerű rendes orosz tudós lehetett, 

itt nálunk lett belőle propaganda. 

 De akkor hallottunk először, a Pavlov-i kutya kísérletekről is és evvel kapcsolatban a  

feltételes reflexel kapcsolatos szovjet elsőségről. Később olvastam, hogy tényleg a kísérleteit 

külföldön is bemutatta és elismerték, de nálunk csak rossz propaganda lett belőle. Kacagtuk és 

nem hittük.  

 A vegytan tananyagban is megjelent az új, az elemek periódusos rendszerének a 

Mendelejev táblázata. Tényleg, Ő is elismert tudósa volt  az oroszoknak, de mi már nem hittük, 

csak tanultuk és eldarálva feleltünk róla. Szép lassan már ott tartottunk, abban az időben, hogy 

minden addigi világelsőséget nem a nyugatiak, hanem az oroszok vagy szovjetek értek el. Ez volt 

az oktatás és a tudomány elszovjetesítésének a folyamata. Így lettek gúny  és vicc tárgyává, az 

óriási szovjet propaganda következtében, olyan szovjet és orosz tudósok, akik ezt nem 

érdemelték meg. 

  Két magyar tanárom is volt, akikre nagyon büszke vagyok. A 6-ikban, vagy a 7-ikben 

tanított Dr.Márton Gyula, aki később a Bolyai Egyetemre került, s több könyvet is írt amelyek 

közül nekem is meg van egy a „Csángó nyelvjárás román szavai” címmel. Másik tanárom Nagy 

Pál volt, aki akkor végzett a Bolyain s hozzánk került magyar tanárnak. Fiatal lendülettel jött 

hozzánk és tanította a magyar nyelvet és egyben a történelmet is, mert ugye a mi időnkben 

magyar történelmet nem tanulhattunk. Nagy Pál egy kicsit bohém is volt, sokszor láttuk a  

magyar színház színésznőivel, különösen Kocsis Lonci társaságában. Ő tőle hallottunk először az 

első magyar  nyelvemlékről „A tihanyi Apátság alapító levelében” levő első összefüggő magyar 

mondatról, amely így szól „FEHERUUARU REA MEHEH HODU UTU REA”, a „Halotti  

Beszédről”, az „Ó Magyar Mária Siralomról”, az első magyar könyvről, újságról, Anonymus  

„Gesta Hungarórumáról”, költőinkről Bacsányitól, Berzsenyi Dánielen, Csokonai Vitéz 

Mihályon, Petőfiig, Ady-ig, és tovább az akkori erdélyi magyar költőkig, írókig. Megszerettük 

Móricz Zsigmondot, Benedek Eleket, Kós Károlyt és sok más  magyar  írót. Óráin  a magyar 

nyelv szeretetére, szépségére nevelt. 

 Egy alkalommal, egy magyar órán levelet írtam Wágner Jancsi osztálytársamnak, a 

következő megszólítással „Herr mister fon Wagner” s amely levelet az átadás pillanatában 

észrevett, Nagy Pál és lecsapott reája. Elolvasva a levelet csak annyit mondott, „Kiss úr a 

németben a fon-t v-vel írják”. A levélben egy találka lett volna megrendelve Mokival, a 

Monostori úti református templom Deák pap bácsinak a leányával. Ami, akkor ezért, 

természetesen elmaradt. Nagy Pálnak sokat köszönhettünk a magyar irodalom megismerésében. 

Ő volt az aki minket felpakolt egy életre, a magyar irodalom szeretetével, gyönyörűségeivel. 

 Elgondolkodom, mostanában sokszor, amikor arról hallok, hogy magyar szülők román 

iskolába  adják  gyerekeiket. S szomorúan állapíthatom meg, hogy így elzárják a magyar gyereket 

attól az éltető erőtől, amelyet a magyar irodalom ad, minden magyarnak. Véleményem szerint  

Isten előtti bűn, a magyar irodalom megismerésének elzárása a magyar ifjúság elől. Nagy Pál 

tanárom Marosvásárhelyre került, nemsokára azután, hogy mi végeztünk Oláh Tibor  emlékezetes  

román tanárommal együtt. Ma is ott él és dolgozik. 

            Vele kapcsolatban el kell mondanom egy számomra emlékezetes eseményt. Ha jól 

emlékszem már az érettségi után történt, hogy egy kis csoporttal, amelyiknek tagja volt Lászlóffy 

Ali is, a  kolozsvári vasútállomáson a vonat várása közben Nagy Pál tanárunkkal találkoztunk. 
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Valahova kirándulni ment kis csapatunk. Idő volt  bőven, mert szokás szerint a várt vonat  nagyot 

késett. Ezalatt mindenféle dologról beszélgettünk. De egyszer csak megálltak a kettősben, 

többesben folytatott beszélgetések és megjelent Nagy Pál. Nem lehet ezen sorok során, élethűen 

visszaadni azt a  szó és vers soros idézeteket, amely közöttük folyt. Pali bácsi vagy Ali, elkezdett 

egy verssort idézve szavalni, amire a szabad fél a következő verssorral válaszolt, sok esetben a 

vers végéig. A magyar irodalom legszebb versei voltak felidézve: Petőfi, Arany János, Ady 

Endre, József Attila verssorai röpködtek a levegőben, a két szavaló által megidézve és  

természetes szépségükben egyesülve. Mindenki elhallgatott, s csak a magyar irodalom legszebb 

verssorait lehetett hallani. Mindenkit elbűvölt az irodalom szépsége és a két résztvevő  

teljesítménye. 

 Csak álltunk megbabonázva és szívtuk magunkba a magyar irodalom gyönyörű szép  

verssorait, hogy hogyan alakult ki ez a gyönyörű párbeszéd az irodalom nyelvén, honnan eredt, 

volt-e reá máshol példa, nem tudom? De aminek  akkor mi a szem és a fültanúi lehettünk a vonat 

várásakor, nagyon ritka eset lehetett, mert sem azelőtt, sem azután hasonlót nem hallottam. Nem 

vágtak egymás szavába, s így az elmondott vers egy ünnepi szólammá lett. Köszönöm 

mindkettőjüknek, hogy  részese lehettem a tudásuk legjavát nyújtó irodalmi rögtönzésüknek. 

 Oláh Tibor tanárom, a diáktársak nyelvén Tibi bácsi,  nagyon szigorú tanár volt, nagyon 

megkövetelte a feladott leckék megtanulását. Tanultuk is keményen. Igaz jellemző volt reá az, 

hogy verset sohasem adott fel úgy, hogy az egész verset meg kellett tanulni, csak az Ő által 

kijelölt reprezentatív verssorokat kérte. Például Eminescu versei közül  megtanultuk „De ce nu-

mi vii” első és negyedik verssorait.  Szerinte e két sor elég volt megtanulni Eminescu nagyon sok 

szerelmes verséből. S tényleg, a megtanított két verssor, kifejezi Eminescu vágyát és 

asszonyszépségét. Érdemes megismerni. 

         De ce nu-mi vii                                               Miért nem jössz? 

                     Vezi, rândunelele se duc                                  Lásd búcsúzik a fecskehad, 

                     Se scutur frunzele de nuc                                 száraz levelek lehullanak... 

                     S-aşează bruma  peste vii                                szőlőskertekben pihen a dér- 

         De  ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?                    mondd, jössz-e még? Ó jössz-e még? 

 

                    ------------------------------------                          ----------------------------------------- 

   

                     În lumea asta sânt femei                                  E földön annyi assyony él, 

                     Cu ochi ce izvoresc  scântei                             szemükben villanó remény... 

                     Dar orcât  ele sunt de sus                                de mind közül egy kell nekem, 

                     Ca tine nu-s, ca tine  nu-s.                               egyetlenem, egyetlenem! 

                                                                                               

                                                                                              Fordította P.Tóth Irén 

 

 A vers  egész szövegét csak akkor tanultuk meg  később, amikor egy ünnepen el kellett 

énekelni az egész verset, dallamával együtt. Ezt a dalt azután is énekeltem, egy párszor, ha román 

társaságban  voltunk. 

Így maradt meg bennem mint emlék, egy másik vers  néhány sora:  

 

Cugetările sărmanului Dionis  
           ----------------------------------------------- 

                  Bani nu-am mai văzut de un secol,                      Pénzt egy évszázada nem láttam, 

                  vin nu-am mai băut de o lună...                           bort egy hónapja nem ittam... 
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  A  két általa tanulásra megjelölt, első szakaszának első és negyedik sora. Tényleg e két 

sorból  kitűnik a költő sanyarú szegénysége. 

  Vagy a Ion Budai Deleanu által írt „Ţiganiada” című könyv jellemzése, Tibi bácsi 

szerint, amit meg kellett tanulni. Jellemezően az Ő olvasatában, így hangzott feleletként: „În 

această carte, este vorba de dragostea şi păţania nemeşului ungur Becicherech Iştoc”, vagyis e 

könyv egy magyar nemesnek Becskerek Istóknak a szerelméről és kálváriájáról szól. Ha ezeket 

az idézeteket tudtad, akkor már nem volt baj.  

 Talán ezek az idézetek ma is például szolgálhatnának a román nyelv és irodalom 

tanításakor, a magyar iskolákban. Ma 70 éves korban is emlékszem a versre és mondandójára. 

Telitalálat Tibi bácsi! Nyugodj békében! 

 Emlékezetemben megmaradt egy mondata is, amellyel mindig a kicsengetés után  

befejezte az órákat „În concluzie, putem constata că...”,vagyis, ősszefoglalásképpen 

elmondhatjuk,  s akkor következett az előadott anyag legfontosabb mondatainak megismétlése  

részéről. A Tibi bácsitól  idézett mondatot én is sokat használtam életemben akkor, amikor 

alkalom adódott reá, vagy szükségből. Tibi bácsi emléke is legyen áldott, Ő a marosvásárhelyi 

Színiakadémián tanított, miután  elment Kolozsvárról. 

 Egy másik román tanárom volt Sinka Zoltán, aki talán Zilahról jött Kolozsvárra, s aki 

fiatal életerős és szigorú tanár volt. Kevés emlékem maradt róla. De az emlékek jók mind, 

amelyek megmaradtak. Nagyon szigorú volt arra emlékszem! 

 Orosz tanárom csak egy volt Jurás Tibor. De azért, kettőről emlékezem meg. A második 

Kocsis Tibor? tanár volt, aki az A osztályt tanította. Ők egyszerre  kerültek a líceumunkhoz, s ha 

jól emlékszem mindkettőjük az orosz fogságban tanultak meg oroszul. Kocsis szigorúbb, Júrás 

keményebb ember volt. Mi voltunk az első évesek, akik orosz nyelvet tanultunk az iskolában. Mi 

voltunk a kísérleti nyulak. Júrás tanár barna hajú, fiatal ember volt, csak azt nem tudtuk, hogy az 

órákon az asztalhoz ülve mindig miért rázta a lábát? Talán a Nagy Szovjetuniós emléke volt? 

Sokszor tűnt idegesnek. Ő tanította meg az orosz igeragozásokat: Iminitelnaj padezs, raditelnaj 

padezs s a többieket...Egyszer orosz népdalokat is tanított..valahogy így „Dajte mne garmoony 

zálátoje planki, sli devocska damooj pered na guljanki...”, magyarul: Adjatok nekem egy 

aranyozott billentyűs harmonikát. S előre menve, haza megyen a kislány, az ösvényen. Sokáig 

fújtuk mert dallamuk tetszett és értettük is a szövegét. Miután végeztünk nemsokára meghalt. 

Nyugodjon békében itthon! Kocsis tanár, talán a negyvenedik találkozónk alkalmával ő volt aki 

Jócsák János magyar tanár az A osztály és Pál András a B osztály osztályfőnökei helyett 

megtartotta a szokásos osztályfőnöki órát. 

 Írnom kell Szotyori fizika tanárnőről, aki egy soványabb, szemüveges, de mellben jól 

kifejlett asszony volt. Akkor fejezte be Ő is a Bolyain az egyetemet és került hozzánk, férje 

tanársegéd volt a Bolyain. A fizikát s talán a vegytant is tanította. Szerettük de nagyon sokat kért 

tudásban tőlünk, ezért  nem volt olyan rokonszenves mint más tanáraink. De amit megtanított azt 

ma is tudom. Arcimédesz elve így szól: 

                                                 Minden vízbe mártott test,  kisangyalom, 

                                                 A súlyából annyit veszt,  kisangyalom, 

                                                 Mint amennyit az a test, 

                                                 A súlyával kirekeszt kisangyalom. 

Ezt nem tőle tanultuk, ez egy hagyományos  diákfolklór termék volt. 

 Másik vegytan tanárom Dankanitsné Csekme Erzsébet  tanárnő volt, akivel a Főiskolán is 

találkoztam és a férje tanított is ott. 

  De itt el kell mesélnem, egy részünkre nagyon vidám esetet, ami egy fizikai órán egy  

kísérlet bemutatóján történt, még  Szotyori tanárnővel. A tanárnő a fizikai laboratóriumba, (a 
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református kollégiumnak volt külön természetrajzi, vegytani, fizikai laboratóriuma), egyik órán 

be akart mutatni egy fizikai kísérletet. Kihozta a laboratóriumból a szükséges felszereléseket. A 

kísérlet tétje az volt, hogy ha egy forrásban levő vizet ledugaszolunk jól, akkor valamilyen általa  

elmondott okból, az nem fog kitörni. Különböző hőfokok voltak előírva, de bizony a ledugaszolt 

kémcsőből az első melegítésre, a plafonra repült a dugó, második kísérletben is repült a dugó a 

plafonra. Harmadikra kiment Vízi Imre osztálytársunk, hogy segítsen, de neki sem sikerült. Azóta 

lett az Ő neve az osztályban Dugó. Akkoriban jelentek meg Kolozsváron az új Csepel teherautók, 

amelyeknek a vezetői kabinjának a teteje felnyitható volt. Bizonyára azért, hogy a Szotyori 

tanárnő kísérlete sikerülhessen-mondottuk nagy vidáman. 

 Szotyoriné tanította meg az áram összes jellemzőit, áramerősség-Amper, feszültség-Volt, 

ellenállás-Ohm.  Akkor tanultuk mag az Ohm törvényét, Kirchoff törvényét, Faraday törvényét, a 

mágneses mező létezését, az indukciós áramot, a Jaule törvényét, a soros és párhuzamos 

kötéseket és a nehezen megtanult jobbkéz szabályt. 

 Az angol nyelvet Bráver Sámu, zsidó származású tanárunk tanította, aki egyben a z iskola 

pártitkára is volt. Abban  az időben, válogatni lehetett az angol és francia nyelv tanulása között, 

így osztályunkban voltak angolosok és franciások is. Ki ahogyan választotta a nyelvet. Én 

angolos lettem. Én azért nem mentem franciára, mert az év kezdetén kaptam egy francia  nyelvű 

tankönyvet, s ott olyan  hasonlónak találtam a szavakat a románhoz, hogy úgy gondoltam jobb ha   

angolt tanulok, mert az más. Nem bántam meg, mert ma is a számítógép körül abból élek amit 

akkor tanultam. Bráver Samu tanárunk, hogy mennyire tudott vagy nem tudott angolul, arra már  

nem emlékszem, csak arra, amikor elmondta nekünk, hogy ő úgy tanulta meg az angol nyelvet, 

hogy vett egy angol nyelvű és egy magyar nyelvű bibliát és a két biblia segítségével sajátította el 

a nyelvet. Zsidó ember volt! Nekünk egy kicsit feltűnt és nem nagyon tudtuk megérteni azt, hogy 

ebben az Istentagadó időben hogyan lehet, hogy egy pártitkár a bibliából tanul? De bizonyára ez 

még Auswitz előtt lehetett. Én az 5-ös osztályozó rendszerben 4-es tanulója lettem. Különben 

szigorú, de  igazságos tanárunk volt. Hozzám egy kicsit húzott. Nem volt rossz  tanár. 

 Bővebben kell írnom Dr.Xántus János tanáromról, aki a piaristáknál kezdte, az 

unitereknél folytatta, s nálunk kötött ki, minket tanított. Később olvastam valahol, hogy a mi 

iskolánkból is tovább  ment, vagy  vitték? Nem tudom miért de Xántus tanár, nekünk mindig 

tanár úr volt, igaz ő megkövetelte, hogy elvtársnak szólítsuk. Ő, tudta miért! Az ő óráit az 

jellemezte, hogy úgy adott elő mindig, hogy otthon soha sem kellett tanulni a természetrajzot. 

Neki olyan különös tehetsége volt, hogy a legbutábbakba  is besugallta a leckét. Órái élmény órák 

voltak. Mindig szemléltető eszközökkel jött, képekkel, mulázsokkal, könyvekkel, csillagászati 

lexikonokkal és különböző bemutatásra szánt tárgyakkal. Az Élet és Tudomány mindig a 

zsebében volt. Nagy tudású ember volt, sokat tanultunk Tőle, természetrajzot és emberséget. 

Olvastuk az addig  megjelent könyveit és miután végeztem, megvásároltam az összes  könyveit 

könyvtáram részére. Mindig fehér köpenyben jött, felkészülve az órákra, látszott, hogy leckéi elő 

voltak készítve. Érthetően, világos mondatokkal adta elő mindig  a leckéket. Öröm volt hallgatni. 

 Nagyon szeretett kirándulni és fényképezni. Kialakult körülötte egy kis csoport akikkel 

járták a Kolozsvár környéki Szénafüveket, a Kajántói út környékét. Ő valahol a Hidelvei 

református templom közelében lakott, s azokból a  diákjaiból voltak a kiránduló társai is, akik 

közelében laktak. Xántus tanárunk mindegyikünk példaképe volt. Szavajárása volt a „pupák”. De 

ki volt a pupák az Ő szemléletében? A pupák egy olyan ismeretlen lény volt, akire mindent reá 

lehetett fogni. Buta is volt, távoli is volt, bugyuta is volt, okos is volt, vicces is volt. Xántus 

tanárunk még az osztályba is mindig  kiránduló bakancsokkal  jött. 

 Neki tudtommal sok baja volt az akkori vezetéssel, neve, felfogása, népszerűsége, vallása 

miatt. Büszke vagyok, hogy tanítványa lehettem. Könyveit és emlékét őrzöm ma is. 
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 Két kiváló torna tanárom is volt, Kovács Béla és Bóldis László. Akkoriban nagy  torna 

terme  és elég nagy  udvara is volt  a líceumnak.  Jó tornaórákat tartottunk és jó foci meccseket is 

játszottunk, de egyszerű futkálásra, játékra is jutott elég  idő. Voltak híres tanári foci meccsek, 

amikor megtelt   az udvar, a foci pályának foglalt volt mind a négy oldala. A tanári focimeccseket 

mindig a tornatanárok szervezték, elég nagy felhajtással, külön edzéssel, drukkoló gárdákkal. 

Igaz első évben még volt egy tornatanárunk, akiről csak annyi emlékem maradt meg, hogy 

tornagyakorlatokat szigorúan vezette mindig és egy  kézi csattogtatóval adta meg a ritmust. S  

sokat kellett az ő tornaóráin a rudakra és a kötelekre felmászni, no meg a bordás falakon 

tornászni. Ezek voltak a legnehezebb tornaórai gyakorlatok. A svéd szekrény, s a szőnyegeken 

végzett gyakorlatok könnyebbek voltak. 

  Kovács tanár inkább a tornászást kedvelte. Tornaóráin sokat tornásztunk, sokat ugráltunk 

a svédszekrényen, másztunk fel kötélen és rúdon, s rengeteg versenyszerű atlétikai és 

labdajátékot játszottunk. Egészséges  generációt akartak nevelni belőlünk  

 Bódis László más beállítású tanár volt, ő kevesebb tornát tanított nekünk, ő inkább a 

labdajátékokat tanította és játszatta velünk. Ő különben, ha jól emlékszem, román  korcsolya és 

kerékpáros bajnok is volt, s talán atlétikában is voltak kitűnő eredményei. De leginkább a 

korcsolya volt a szívéhez a legközelebb. Egyszer egy filmen mutatták be az érem és kupa 

gyűjteményét a Tv-ben, ami bizony  komoly  nagyságú volt. Ő szervezett egy sportkört, s aki 

akart tagja lehetett, de inkább mindenki tagja kellett, hogy legyen. S bizony fizetni kellett a 

tagsági díjat. Ami nem minden esetben ment simán. Ilyen alkalommal  történt meg többször, 

hogy az osztályt felállította egyes sorba, kiléptette azokat akik kifizették a tagsági díjat, s akik 

nem fizették ki, azoknak jöhetett a „labda szagolás” úgy, hogy mindegyikünk orra előtt elvitte a 

labdát. S a többiek labdáztak és mi atlétikáztunk. Különben nagyon jó tanár volt, szerette  a 

sportot, Ő nagy  sportember volt. 

  Még volt egy sporttanár a kollégiumban, a felsősöket tanította, bizonyos Lőrinczi tanár, 

aki arról volt híres, hogy egy iskolaünnep alkalmával, ejtőernyő nélkül kiugrott a második 

emeletről és sértetlenül ért földet. Ő ejtőernyős kiképzésben részesült. Minket nem tanított. 

Énekre tanítottak  Péterfy, Bayer és Kostyák tanáraim. Péterfy énektanárom nagyon 

szerencsétlenül végezte énektanári pályafutását. Egy  nagyobb iskolák közötti  dalos versenyen a 

mi iskolánk kórusa a „Túrót eszik a cigány” című Kodály Zoltán szerzette kórus számot énekelte. 

Ebből az akkori  kommunista vezetés  óriási botrányt hozott össze azt mondván, hogy evvel a 

dallal a cigányokat sértegettük. Egy pár nap múlva Péterfy tanárunkat kitették az állásából. Bayer 

tanáromra azért emlékezem meg hálásan, mert Ő tanított meg nagyon sok magyar népdalra és Ő 

hozott be órákra először, felfedezésképp számunkra Mozart, Beethoven, Chopin és más  

komolyzene lemezeket, meghallgatásra. Ének tanárom volt Kostyák Imre? zenetanár is, akinek 

talán  három híres zenész fia is van. Az egyik Alpár, aki Csíkszeredában is tanított, zenét. 

Kostyák tanárunk szigorú tanár volt, s fejünkre a hangvillájával szokott koppintani, ha nem 

figyeltünk oda, vagy ha hamisan énekeltünk, de rengeteg magyar népdalra tanított meg. Ezért 

nagyon hálás vagyok neki. 

 A szomszéd A osztály osztályfőnöke Jócsák János volt, aki t.k. magyar tanár volt, de 

nekünk a XI-ik osztályban lélektant tanított. Nagy darab, fekete hajú, talán család nélküli ember 

volt, és elég szigorú is. Nagyon féltünk tőle az óráin. Velem egy esetben nagyon keményen járt 

el. Bizonyára igaza volt! 1950-52-ben volt az a periódus, amikor az új rendszer annyira 

megerősödött, hogy mindenhol megjelent, az iskolákban is, és komoly ideológiai harcot hirdetett  

a régi szokások, a régi tanárok ellen. Istenítette az ifjúság lendületét, harckészségét. Én ebben a 

periódusban lettem megválasztva az iskola I.M.SZ, (Ifjú Munkás Szövetség), titkárának. A városi 

I.M.SZ bizottságnál mindenféle „fiatalos tettel és szovjet példával töltötték a fejünket, tüzeltek a 
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tanárok ellen”. Engem inkább egészséges származásom és szervező képességemért választottak 

I.M.SZ  titkárnak, mint tanulmányi előmenetelemért. A tízes rendszerben 7-8-as tanuló voltam.  

Szerettem a magyar nyelvet, történelmet, földrajzt, természetrajzot, kevésbé a számtant, fizikát és 

a vegytant. Jócsák tanár, most már úr, akkor csak elvtárs, egy bizonyos időben helyettesítette az 

igazgatót, s én bizonyára többet engedtem meg magamnak mint amennyit szabad lett volna, 

konfliktusba kerültem vele. Az okokra már nem emlékszem, de nem is ez  a fontos, hanem az, 

hogy egy  taknyos diák, aki akkor I.M.SZ titkár volt, ellenkezésbe került az iskola igazgatójával. 

Bráver tanárom csillapított, de én harcosan tovább folytattam a harcot. De következett egy iskolai 

ünnep, ahol a jól tanuló diákokat Jócsák János igazgató kitüntette, engem pedig mint nem 

megfelelő viselkedésű I.M.SZ titkárt, az egész iskola előtt leszégyenített. Nehezen viseltem el. 

Osztálytársaim sem nagyon voltak mellettem, egyedül maradtam, még a legjobb barátom 

Lászlóffy Aladár is, aki akkor pionír instruktor volt az iskolában, Jócsáknak adott igazat. Igaz 

vigasztalt is avval, hogy ez hamarosan el fog múlni és minden jó lesz. Becsapottnak éreztem 

magam, mert mindent, amit tettem és mondtam, abban a szellemben tettem amire tanítottak 

I.M.SZ  vonalon. Most 60 év után is úgy érzem, hogy becsaptak minket fiatalokat. A tanárok 

elleni buzdítással, a régi kollégiumi hagyományok kizárásával, vallásellenességükkel, a szovjetek 

mitizálásával és fiatalos gondolkodásunk rossz irányba való terelésével. Egy iskolavégzés utáni 

találkozónk alkalmával én is elmentem a házsongárdi temetőben levő sírjához Jócsák tanár úrnak  

és lehajtott fejjel magamba szállva, adóztam emlékének. 

 Volt három rajztanárom is, akikre büszke vagyok. Az első tanárom nevére már nem 

emlékszem, csak a mi diákok adta neve maradt meg az emlékezetemben, „Bajusznak” hívtuk. 

Nevét mi is örököltük a felsőbb osztályosoktól, mert neki olyan szép kétoldalt  kinyúló szőke- 

vöröses bajusza volt. Óráit a rajzteremben tartotta, ahova minden óra elején, át kellett mennünk 

osztályunkból. A rajzterem egy  két osztálynyi nagyságú terem volt, a második emeleten balra. 

Bent bal oldalon, szemben az ablakokkal, nagy üveges szekrények voltak, ahol mindenféle görög 

és romai gipszfejek és mindenféle más minták voltak, amiket mi diákoknak kellet az órákon 

rajzpapírra vetni. Bajusz tanár mindenkitől egy nagy rajz tömböt követelt, aminek 60 lej volt az 

ára, s a pénzt egy adott napra be kellett vinni. Akkoriban 60 lej elég nagy pénz volt, különösen  

nekünk kis fizetésű szülök gyerekeinek. Eljött a nap és többen nem vittük be a 60 lejt. Bajusz 

tanár kirendelt minket a  katedra elé és az osztálynaplóval jól fejbe vert, igaz csak laposan ütve. 

Emlékeztetve arra, hogy a 60 lejt nem hoztuk be, pedig be kell hozni. Szigorú tanár volt és nagy 

bajuszú, de jószívű különben.  

 Másik neves rajztanárom volt Vámszer Géza, aki Budapesten végzett a Képzőművészeti 

Főiskolán, s mint hazai magyar etnográfus és középiskolai tanár lett híres. Hosszú, magas és 

vékony testalkatú ember volt, szerettük mint tanárt, de kevés emléket hagyott bennünk, a heti 

egy-két órai találkozással. Vele kapcsolatban el kell mondanom, hogy Ő kutatta  Csík vármegye  

etnográfiáját, s egy általa írt könyvében olvastam, hogy meglepte a gyímesi csángóságban levő 

Hidegség egy dűlőjének a neve az „orodik”. Nem tudta megmagyarázni a szó értelmét. Ott 

jártamban én is találkoztam e névvel. S a következő megfejtést találtam. Orodik = hosszan  

orrszerűen elhúzódó terület. Erre az a megfigyelésem vezetett reá, hogy a terület amelyet 

orodiknak neveznek a hidegségi csángok egy  domb alatti orralakúan, hosszan elnyúló földdarab. 

 Harmadik neves  rajztanárom volt Brósz Irma, aki egy nagy darab asszony volt, s aki civil 

életében festészettel foglalkozott. Neves erdélyi festőművésznő volt. Kevés ideig tanított. Egy 

festményét sem láttam élőben csak képen.  

           Volt egy  egészségtan tanárunk is, aki t.k. az iskola orvosa is volt. Nevére nem emlékszem, 

(mi Lócinak becéztük), de arra emlékszem, hogy ő magyarázta meg tudományosan nekünk 
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diákoknak, hogy miért hátrányos az olvasás közben enni. Mára már elfelejtettem a  magyarázatot, 

de a tanácsot igyekeztem betartani. 

 A mi időnkben a Református Kollégium és később a 2-es számú Elméleti Magyar Fiú 

Líceum is az új épületben működött. A régi épületben csak a bentlakás, a Kollégiumtól elvett 

nagy Könyvtár s a Gépészeti Iskola volt. Itt a könyvtárban dolgozott Brüll Emánuel a Református 

Kollégium zsidó származású, valahogy a deportálástól megmentett, tanára  Mindig tintás volt ősz  

haja, mert a tintát oda törölte tolláról, (a pennáról). A régi épületben volt a Református Kollégium 

igazi nagyterme, de ezt nem használhatta a líceum. Én is csak egyszer jártam a tágas, szép 

nagyteremben. A rajztermet használtuk gyűlések tartására, nagyterem helyett. 

 Egyszer 1950 után egy  délután, (abban az időben délután is volt tanítás, mert sok gyerek 

volt, leginkább a Pata utca környékéről), egy kéttagú társaság érkezett iskolánkba. Már sötétedett, 

novemberben-decemberben lehetett. Engem kihívattak az óráról és az igazgató irodájába 

hívattak. Amikor beléptem, ott ült a két idegen, s az igazgatónk, akiktől azt a feladatot kaptam, 

hogy azonnal hívjam össze a I.M.SZ közgyűlést, mert fontos határozatot kell hozni. Osztályról-

osztályra járva értesítettem az iskola I.M.SZ tagjait, s a díszteremben összegyűlve  vártuk, hogy 

jöjjenek fel az idegenek. Sem én, sem senki a tagok közül nem tudtuk, hogy miért hívták össze a 

tagságot. De kinyílt az ajtó és belépett a két idegen, akik az asztalhoz mentek és  megnyitották a 

gyűlést, s bejelentették, hogy ki kell zárni több felsőbb osztályos I.M.SZ tagot, mert  államellenes 

tevékenységet folytattak. Nevüket is elmondták, én kettőre emlékszem, Veres Zoltánra és 

Palocsay Zsigmondra. Sokat nem mondtak arról, hogy mit csináltak, mert nem akarták bizonyára 

népszerűsíteni tevékenységüket. A javaslatukat szavazásra bocsájtották, persze mindenki igennel 

szavazott, mert mindenki megijedt. Megköszönték a szavazatot és eltűntek, többet sohasem láttuk 

őket. A kizárást követően többet tudtunk meg, a nem hivatalos utakon. Megtudtuk, hogy a 

Református Leánygimnáziumból is tartoztattak le diákokat, én Istenes Gabriella nevére 

emlékszem. Érdekes, hogy Bodor Ádámra nem emlékeztem, akkor amikor ezeket a sorokat írtam. 

Ezt a pár sort később toldottam be,  miután  a TV-ben többször szerepelt mint elismert  író, s  akit 

akkor szintén  letartoztattak. Vele mindig együtt mentünk az iskolába, mert ő a Majális utca 

közepén lakott, én felülről a Kert utcából érkeztem, találkoztam vele a kapuban. Igaz, ő egy 

osztállyal feljebb járt mind én. 

Akkoriban, sem később, nem nagyon beszéltünk ezekről a dolgokról, mert mindenki félt. 

Hivatalosan semmit sem tudtunk meg, csak annyit amennyit akkor este, a két kiküldött, nagyon 

szűkösen elmondott, nagy volt a csend a letartoztatások körül. Csak annyit tudtunk, hogy 

államellenes tevékenységet folytattak és ezért börtönbe zárták Őket. Azt sem tudtuk, hogy ki is 

volt az a két  idegen és hogy honnan jöttek. 

 Különben tovább folyt iskolánk élete. Engem, mivel nagyon szerettem olvasni, Nagy Pál 

tanár bevitt az iskola kis könyvtárába, előbb berendezni, rendet csinálni, majd  kiszolgálni a 

diákolvasókat. Ez a könyvtár nem a Református Kollégium Könyvtára volt, amelyet az Akadémia 

foglalt le akkor, hanem bizonyára az onnan kiválogatott kötelező olvasmányokból összeállított 

kis könyvtár. A könyvtár a földszínten volt, jobbra fordulva  a folyosó végén, a tanári szoba, a 

titkári szoba, az igazgatói  szoba és  könyvelői szoba  mellett. Ez a könyvtárosi munka,  nekem 

nagyon jól jött, szerettem, mert bármilyen könyvet elolvashattam. Olvastam is szépirodalmat, 

történelmet, kalandos regényeket, felfedezői utakról szóló könyveket. Ebben az időben  

szervezett  Pali bácsi, (így hívtuk diákszínten Nagy Pál tanár elvtársat), egy színdarabot is amely 

talán csak egy vagy két előadást ért meg. A darab egy orosz klasszikus irodalmi művének az 

átírása volt s amiben  halina csizmákat kellett szereznünk. Ez nehéz volt, mert ilyen csizma nem 

nagyon volt akkoriban, s talán most sem. De valahogy a tanár úr  megoldotta és darabot be tudtuk 

mutatni, sikerrel. Ha jól emlékszem egy Csehov novella volt átdolgozva. 
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 Hetedik-nyolcadik osztályban lehetett, amikor egy szünetben kint játszottunk az udvaron s 

látom, hogy az egyik osztálytársam egy kis könyvecskét ad át, dugva egy másik 

osztálytársamnak. Odaléptem s láttam, hogy kézzel írott kis tagsági könyvecske van a kezében, 

amelynek a címlapján „Törekvés SK csapat” név  volt felírva. Megkérdeztem, hogy ez mi? Az 

osztálytársam mellém lépett és csendre intett. Hallgass ne szólj semmit! Veled is szóba állunk 

nemsokára, mert egy Törekvés nevű kosárlabda csapatot akarunk szervezni. Szerencsére, nem lett 

semmi az egészből, mert híre ment a szervezők akarata ellenére s így nyíltan, nem akarták már 

megszervezni. Veszélyessé válhatott  volna a z egész! Jó, hogy így történt! 

 A későbbiekben, egy híres tornász csapat alakult meg, s akik tagjai voltak, sokra vitték. 

Nagyon ügyesen tornásztak, sok bajnoki címet nyertek. Köztük volt az ügyes hóstáti 

osztálytársam Kilin Gyuri is, akit mindig irigyeltem ezért. Más osztálytársak mint például Vízi 

Imre sokra vitte  a kosárlabdázásban. Első osztályú játékossá lett az iskola bevégzése után. De jól 

kosaraztak Kántor Laji, Bodola Tibi és Szabó Sanyi is. Sanyiból válogatott vízilabdázó lett. Én is 

szerettem a kosarat és játszottam is az osztály csapatában, tovább nem vittem. Emlékszem az 

iskola tornatermében rendezett nagy  városi kosárlabda meccsekre. Gámentzi és László Frici neve 

tűnik fel. Gámentzi híres kosaras volt, talán a Dermatában. László Frici, aki előttem 2-3 évvel 

végzett, Kolozsvár neves sportriportere lett. De a nagyobbak között voltak vívók is, emlékszem a 

híres Uray Tivadarra, Opinkár Ágostonra. Emlékszem Kolozsvár akkori  foci életére a K.A.C-ra, 

a K.M.S.C-re és U-ra. Mi a K.M.S.C drukkolói voltunk, az U-t nem szerettük, román csapat volt. 

Kolozsvári híres labdarúgó nevek Bonyhádi, Perényi, (magyar időben, később Petcsovszki), 

Váczi, Farmati, Szaniszló, Kovács IV., becenevén Kopek, Kovács V. Vilmos, aki még olyan  

klasszikus labdarúgó volt aki nyáron focizott, télen pedig hokizott. Az U-ból meg kell említenem 

a nagy testű, szőke Luca-t, a hátvédet, akkoriban bekknek mondtuk, a virgonc fekete szélsőt 

Coracut és a lesipuskás Avramot. 

 Kovács IV.-el kapcsolatban felvillan egy kép arról, amikor csak ő tudott a kolozsvári 

sporttelepen a francia F.S.G.T, (francia munkás szakszervezet), sport küldöttségével beszélgetni 

franciául. Ugyanis népes francia munkás és szakszervezeti sportküldöttség látogatta meg 

Kolozsvárt, az 50-es évek elején, amikor atlétikai, foci és más sportágakban találkozókat 

szerveztek. Ez volt az első külföldi csapat, amely Kolozsvárra látogathatott, az új rendszerben. 

Igaz, egytől egyig amatőrök, munkások voltak, de nagy felhajtást rendeztek neki. Az 1950-es 

évek elején, Kolozsvárra látogatott, a Bolyai Egyetem meghívására, a debreceni Kossuth Lajos 

Tudomány Egyetem. A látogatás a kapcsolatfelvétel mellett, bizonyára a kapcsolatok 

kiterjesztésére is kiterjedt. Ezen az alapon szervezték meg a sportvetélkedőket szintén kint a  

kolozsvári Sporttelepen. Nagy élmény volt számunkra, mert debreceni egyetemistákkal 

ismerkedhettünk meg. Ma már nem emlékszem biztosan, de úgy maradt meg bennem, hogy a 

viszont látogatást már nem engedélyezték a román hatóságok. A sporttelephez fűződik még Ion 

Moina neve, aki akkor  az országos  csúcsot tartotta 100 m síkfutásban 10,4  másodperccel. Nagy 

foci meccsek voltak az Aradi I.T.A-val, Aranyosgyéressel, Marosvásárhelyel, Szászrégennel, 

Bukarestel. 

   

* 

 

 Emlékezetes maradt számomra, a hagyományos színész-újságíró foci találkozók egyike, 

amit szintén a sporttelep nagy pályáján szerveztek meg. A kapuban emlékszem Ottrok Ferenc 

opera énekesre, aki egy alacsony, tömzsi ember volt és tenor a Magyar Operában. Szép hangja 

volt, de sem mint tenor, sem mint kapus, nem volt ideális termetű. De a hecc kedvéért felöltözött 

félig énekesnek és félig kapusnak, s a kapura  felül, egy nagy függönyt szerelt és amikor a kapura 
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rúgták a labdát Ő mindig megrántva egy  kötelet, leengedte a függönyt mint az operában, s így 

lehetetlen volt gólt lőni neki. Evvel a húzással, stiklivel, győztek is a színészek. A másik oldalon 

a Világosság és az Igazság  újságírói játszottak. Olyan meccsek is voltak mint a Fellegvár  és a 

Kétvízköz, s a két csapat egyike a nagy Uruguay nevet viselte. Pompás bevonulás előzte meg 

mindig a meccseket, fúvószenekarral, zászlókkal. 

 Kolozsvárnak akkor volt egy zsidó futball csapata is, a Haggibor, ami a városi  

bajnokságban játszott addig, amíg a zsidók ki nem mentek mind Izraelbe. A városi bajnokság 

meccseit,  a  sporttelepen kívül levő két  foci pályán játszották, a Vasas, a Kendőgyár, a Dermata, 

a Fermata, a Haggibor és még sok más városi csapat. Ezek is nagy meccsek voltak, hozzánk az 

iskolához közel voltak ezek a pályák, itt szurkolt az egész Kétvízköz mert itt ingyen voltak a 

meccsek, míg a  nagy pályára mindig jegyet kellett venni. Mi gyerekek úgy tudtunk bejutni, a 

meccsekre, hogy még a  mérkőzések  elején, a bejárathoz álltunk, s ha jöttek a nézők a meccsre 

megkértük őket, hogy vigyenek be mintha a fiaik lennénk. Sokszor sikerült, sokszor nem. 

Szerencsére több bejárat is volt, s ha egynél nem sikerült, másodszor már nem ismételhettük meg 

mert felismerhettek, s ezért a másik kapuhoz mentünk, s általában sikerült is bejutnunk, a  

második, harmadik próbálkozásra. Nagy örömünkre! Ebből az időből emlékszem Szoboszlay 

Miklós kapusra is, aki játszott a kolozsvári K.M.S.C-ben de átment a kolozsvári U-ba és evvel 

elvesztette a mi kolozsvári magyar gyerekek szeretetét. Nem szerettük, de jó kapus volt, mindig 

úriason öltözött, simára fésült szőke hajjal és a térdén mindig két térdvédővel védett. Sajnáltuk, 

hogy átment az U-ba. 

 A középiskola folyamán minden nyáron valamilyen munkát vállaltam, hogy egy kis 

zsebpénzem legyen. Egyik évben felújították a sporttelep kerítéseit, gyepét s az egész  futópályát. 

Itt sikerült elég szép summájú zsebpénzt keresni avval, hogy a Szamos partján gyeptéglákat 

vágtunk, amivel felújították a focipálya gyepét. Előbb felszedték az egész gyepet s helyébe az 

IRIS gyártól hozott mészvázdarabokat, mintákat raktak a gyep helyébe mondván, hogy így 

jobban lefolyik a víz. Ez t.k. alagcsövezést jelentett. S erre reá került egy réteg soder és föld, s 

legfelül, az általunk vágott gyeptéglák. A munkálatokat a pálya adminisztrátora vezette, aki egy 

jó ember volt és ügyes. Egyik lába rövidebb volt mint a másik, mankóval járt és rengeteget  

szivarozott. De mi szerettük, mert mindig ugratott minket  vicceivel, szavaival. Jó kedvű ember 

volt, nagyon szerette a fotballt. 

 Kolozsváron abban az időben komoly hoki csapat is működött, talán a K.M.S.C  név alatt, 

Később kerültek a Mezőgazdasági Főiskola szárnyai alá a csíki gyerekek. De ebben az időben  

még Kovács Vilin  kívül, nagyon jó játékos volt Nagy Albi. Szívvel lélekkel játszott. Szerettük, a 

nagy hoki meccseket. A meccsek a kolozsvári sétatéri tó befagyott jegén, elkerített hokipályán  

zajlottak. De volt egy hokipálya a Magyar utcai kétágú református templom hátánál is. Ítt történt 

egy  sajnálatos baleset, amikor is egy csíki játékos, a csíkszeredai  hoki csapatból, egy korongot 

megütve a pálya szélén levő egyik néző szemüvegét törte össze. A balesetet szenvedettet a 

mentők vitték el. Érdekes, hogy ezt az esetet kb. 30-35 év után, egy  borozás közben elmeséltem 

a Csíkszereda feletti Tolvajoson létezett vendéglőben, s ott a jelenlevő akkori hoki játékos 

elmondta, hogy azt a korongot ő ütötte meg. Közös emlékünk volt, sajnos nevére már nem 

emlékszem  csak annyira, hogy D-vel kezdődött a neve. Nagyon sajnálta az esetet. 
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Érettségi előtt 

 

 Mi  kolozsvári diákok, nagyon szerettünk a sétatéri jégpályára  járni korcsolyázni. Vártuk, 

hogy a városban megjelenjenek az utcasarkokon, a korcsolyázható jeget jelentő kék-piros kis 

zászlócskák. S akkor irány a jégpálya. Itt találkoztunk barátainkkal, osztálytársainkkal s a 

lányokkal. Amellett, hogy egészséges volt a korcsolyázás, szórakoztató is volt. Vadásztuk a 

lányokat, s azok a fiúk akik már megtalálták az első  szerelmüket, kéz a kézben köröztek a pályán 

Szép volt! Itt ismertük meg a legtöbb  kislányt, a Református Leányiskolából. Itt korcsolyáztam 

Mokival, Lenkével. 

 Rostás Lenke első középiskolás szerelmem. Lenke családja Kolozsvár központjában 

lakott. Édesapja valamilyen aktivista volt, édesanyja  háziasszony  és volt egy fiútestvére. 

 Róla írnom kell, mert kb. 5-6 évig udvaroltam neki, végig a középiskola alatt, egészen 

amíg egyetemre kerültek. Lenke barátnőjével, Vajas Ilonával, Marosvásárhelyen felvételiztek az 

ottani orvosira és evvel megszakadt a kapcsolatunk. Arra már nem emlékszem, hogy hogyan 

ismertem meg de  bizonyára  pionír  tevékenység közben.  

 Lenke a volt Református Leány Líceumba járt, velem  egy fokozatú osztályban, s az egyik 

barátnője volt Mezei Annának, aki később annak a Farkas Jánosnak lett a felesége, aki a 

kolozsvári Napsugár jeles főszerkesztője volt. Farkas János előbb a városi I.M.SZ Bizottság 

pionírokkal foglalkozó felelőse volt. Akkor még magyarok vezették az I.M.SZ és a pionír 

tevékenységet Kolozsvárt, addig amíg valahonnan a Máramarosból lehoztak egy   magyar nevű, 

de román fiatalt Kolozsvár I.M.SZ titkárának. Mindenkit meglepett a neve, mert nagy nemzeti 

hősünk nevét viselte, románul leírva, így RACOŢI. Lehet, hogy épp ezért is hozták őt le a 

Máramarosból, mert magyaros neve volt, de szíve román. Mezei Annáék kint laktak a Rákoczi 

úton, a közepe felé.  Lenke is, én is, sokat jártunk ki Mezei Annáékhoz.. 

 Közös problémánk mindig a pionír élet volt. Mezei Anna hamarosan fizetett pionír 

insztruktor lett. 

 Lenke egy nagyon kedves kisleány volt, nagyon szerettem, mosolyát, beszédmodorát, 

mindig egyszerű akart lenni. Alakja is megfelelő volt s meg is értettük egymást sok mindenben. 

Voltak közös gondolataink, közös elgondolásaink a jövőről. Ő is munkás származású volt, semmi 

sem zavarta viszonyunkat. A Lenke szülei is elfogadtak engem, sokat jártam fel hozzájuk, a 

lakásuk a Kismester utcára merőlegesen kijáró utcában volt. A  Jókai utca és az Unió utca között 

az első utca, a Főtér felől. Talán, a mai neve Ion Raţiu. 

 Lenkével sokat jártunk moziba, színházba, sokat sétáltunk. Elég sokat ugratott Lenke. Az 

elvtársi összejöveteleken, sokat táncoltunk együtt, s a pionír  munkákban is  megtaláltuk a közös 

nyelvet és elfoglaltságot. Mindenki elfogadta, hogy Kis Karcsi Rostás Lenkének udvarol, 

keményen. Sokszor estékig sétáltunk a Főtéren körben, a korzón. Ilyenkor beszélgettünk, 
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vicceltünk, megbeszéltük a napi történéseket, iskolai és szerelmi dolgokat. Mindig volt egy kis 

pletyka is benne. Szép emlékként  maradtak meg ezek a kolozsvári esti séták, Lenkével. 

 De aztán eljött az érettségi, s habár megfogadtuk  egymásnak, hogy  az egyetem elvégzése  

után is egymás mellett maradunk, ebből nem lett semmi. Csak a vakációkban találkoztunk, s ott 

Vásárhelyen nagy lehetett a szabadság, s a levelek is egyre ritkábban jöttek és mentek Én sem 

voltam igaz, nagy levélíró, de Ő sem. S barátaimon keresztül, akik Kolozsvárról Vásárhelyre 

mentek az egyetemre, egyre több gyanús hírt kaptam Róla, addig amíg egy vakációban 

felbontottuk a barátságot. Meg is sértett avval  amikor azt mondta, hogy Ő úgy van velem, hogy 

„ott Vásárhelyen nagyon vágyódik  utánam, de ha haza jön  vissza vágyik Vásárhelyre...” 

Később tudtam meg, hogy kialakult egy szerelem közte és egy színész között. A színésznek neve 

nincs. Később ez a szerelem is felbomlott és Lenke, miután befejezte az egyetemet, egy 

Kolozsváron élő, de nagyváradi román esztétához, Radu Enescu-hoz ment feleségül. Később 

mindketten a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgoztak. Lenkével az egyetem elvégzése után, 

s mint feleséggel, csak egyszer találkoztam életemben, Kolozsváron a Jókai utcában, 

elbeszélgettünk, talán sajnálta, hogy megszakadt a kapcsolatunk, mert szomorú volt, nem volt jó 

véleménnyel   házasságáról. Vagy csak úgy éreztem én? Nem tudom! Beszélgetésünk is addig 

tartott, amíg lassú léptekkel, beszélgetve végig mentünk a Jókai utcán és Ő bement az Egyetemi 

Könyvtárba, dolgozni. 

Utána néztem még egyszer, de az Egyetemi Könyvtár nagy ajtója bezárult. Lenkét 

sohasem csókoltam meg, s nem is  láttam többet soha. 

 

 
Lászlóffy Aladár, Baki Lóránd és én 

a Mátyás király szülőháza előtt, 1953-ban 
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Varduca György 1954-ben 

 

BARÁTAIM VARDUCA GYURI, LÁSZLÓFFY ALI ÉS BAKI LÓRI. 

 

Triumvirátus volt végig. A középiskolában, érdekes, az osztálytársaim  között,  igaz 

voltak jó játszópajtásaim de a barátaimat sohasem közülük választottam ki, de lehet, hogy ők se 

engemet. A középiskolában első igazi barátom egy osztállyal lejjebb járt, s a hatodikban került 

hozzánk a volt Református Kollégiumba, s ez a barátom Varduca György, Gyuri lett. Mostoha 

apja az a Lajos bácsi volt, aki engem eltanácsolt  még hatodikban is, hogy lakóhelyem  szerint 

nem oda tartozom, de a mivel oda jártam az első Gimnáziumot csak sikerült felkerülnöm. 

Varduca Gyuri  rendes, fekete hajú és bőrű gyerek volt, hogy hogyan jöttünk össze és lettünk 

barátok, arra már nem emlékszem, de lehet, hogy szintén a pionír tevékenység hozott össze. 

Hamar megbarátkozhattunk, mert el is vitt családjához a Síp utcába. Ott lakott a mamája, Lajos 

bácsival, a férjével, Gyuri mostoha apjával, aki tanító volt, s valahonnan  Kalotaszegről jött fel. 

Kolozsvárra, jaj, igen Zsobokról. S itt  lakott  a Gyömbér nagymama is. Gyuri édesanyja, talán 50 

éves fejjel, egyetemre járt. A Bolyai Egyetemen a jogi karon tanult és vizsgázott. Nagyon új, 

munkás szellemben éltek, bent a falon ki volt téve Leninnek egy nagy fehér fotelben ülő képe, 

berámázva. S az egyik asztalon Sztalin szobra is ott volt. S a  beszélgetésükben is gondolataikban 

is az új, kommunista elveket vallották a mama és Gyuri, Lajos bácsi kisebb mértékben, s a 

nagymama is hasonlóan. 

 Ez engem nem zavart, inkább közelebb vitt ehhez a családhoz. Akkor ezek ez elvek voltak 

elterjedőben, ezt tanították nekünk, s erre neveltek. Sokszor mentem fel a Síp utcába, beszélgetni, 

de volt amikor táncolni, szórakozni is mentünk, a lányokkal. Gyuri mindig nagy  szoknyavadász 

volt. Egyik vadászott szoknyája Ileana „Cosînzeana” volt a Petőfi utca elejéről, második egy  

kellemes, barna lány a Cartea Rusă könyvesboltból, s még kettő-három mindig kéznél volt. 

Gyurit fess, barna fiú lévén, a szemrevaló lányok sem nagyon hagyták ki a barátságukból. Sokat 

sétáltunk, előbb ketten a Főtéri korzón, lányokat figyelve, megjegyzéseket téve reájuk, 

örvendtünk ha visszafeleseltek. Az akkori korzó kezdődött a Román Operánál, végig a Deák 
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Ferenc utcán, a jobb oldalon, a New-York Szálloda előtt elmenve az akkori Jókai utca sarkán 

levő Vasúti Menetjegy Iroda előtt , s a Lábas Ház  előtt, (alatta sohasem, mert akkoriban az volt a 

diákoknak a  szabály, hogy aki alatta átmegy, az másnap 4-est kap. Ugyanis akkoriban még 10-es 

volt az osztályozási rend s a kolozsvári Lábas Háznak négy lába van), elmenve a Katolikus 

Plébániai Épület előtt, egészen az Unió utca sarkáig és vissza. Ugyanezen az útvonalon 

sétálhattunk délutánonként, egészen estig a lámpagyújtások után, még hosszú ideig. Itt 

találkoztunk a lányokkal, barátokkal, idegenekkel. Akkor még a korzó nyelve magyar volt. Innen 

mentünk moziba, meccsre, találkára. A román diákok leginkább a Royal mozi előtt sétálgattak, 

akkor még kevesen voltak. Pénzünk iskolásoknak nem nagyon volt, hogy vendéglő felé menjünk, 

s az akkori proletár erkölcs sem engedte meg. Így a korzó volt az a hely ahol szórakoztunk, 

töltöttük az időt kellemesen. Sokszor vettünk közre olyan lányokat akiknek valamelyik barát 

udvarolt, vagy  lefigyeltük, ha más fiúval láttuk sétálni. 

 Gyuri nem maradt ki sohasem, ezekből a korzói sétákból. Igaz, mindig voltak neki 

gyanús, leánybeszerző útjai is. Gyurival azért szerettem járni, mert vele komoly dolgokról is 

lehetett beszélni és bolondságokról is. Komplex gyerek volt. Két évig tartott ez a szoros barátság. 

Egy alkalommal Gyuri otthon teadélutánt szervezett. Talán három pár vett rajta részt Gyuri és 

Ileana, Ali és Martinecz Ibolya, Lenke és én. Akkoriban még nem volt magnetofon, CD, DVD  

stb. két zeneszerszám volt csak a házban, egy  régi pianínó, amin Gyuri  pötyögtette le a  Szamár 

indulót, az Egy  kis éji zenét, s magyar nótákat, keringőket, tangót és foxtrottot. S még ott volt a 

sercegő patefon. Amely akkor arról lett híres, hogy  elromlott és a szövegből csak annyit  játszott 

le egymásután többször, „Hogy ne félj a csóktól babám”. Nagyon jól telt, jól szórakoztunk, nagy 

volt a vidámság. Közben Lajos bácsi egy nagy tál tésztával jött be, s avval dicsekedett, hogy ezt ő 

sütötte. Nem tudom, hogy ötlött a fejembe, de rögtön csak annyit  mondtam, hogy „Akkor nézzük 

csak meg, hogy  mit is sütött bele  Lajos bácsi?” S haraptam a tésztát, amiből egy hosszú  spárga  

nyúlt ki. Mindenki kacagásba kezdett, nem bírtuk ki kacagás nélkül, ezt a véletlen találatot. Ali az 

egyik székben, a lányok a másikban ezerfelé nyúlva kacagtunk. Szerencsére Lajos bácsi sem 

vette tragikusan a dolgot, Ő is elkezdett kacagni, s csak annyit mondott „Most már elmondom, 

hogy a sütésében, a nagymama is segített”. 

            Ezt a kellemes epizódot sohasem felejtettem el. Sokat nevettünk rajta, azután is. 

 Gyurival sokat kószáltunk a Házsongárdi temetőben is, néztük az erdélyi nagyjaink sírjait, 

kriptáit: a Brassai Sámuelét (1800-1897) az utolsó erdélyi polihisztor, Apáczai Csere Jánosnak 

(1625-1659) enciklopédikus és holland nejének Aletta van der Maetnek, Bölöni Farkas 

Sándornak (1795-1842) író, utazó, Jósika Miklós (1794-1865) regényíró, Berde Mózes (1815-

1893 )jogász, (a róla elnevezett utcában lévő óvodába jártam 1940-42 között), Szenci Molnár 

Albert (1574-1634) bibliafordító, Dsida Jenő (1907-1938) költő, Misztótfalusi Kis Miklós (1650-

1702) betűmetsző, író. Nem tudom van-e egy nemzetrésznek is, vagy nemzetnek még rajtunk 

kívül utolsó polihisztora? Igaz mi Gyurival sokat vitatkoztunk azon, hogy t.k. mit is jelent a 

polihisztorság?  Latinul mi nem tanultunk, s ez a szó olyan ismeretlen volt számunkra. Addig 

amíg valahol megtaláltunk egy régi könyvet, ahol Brassai Sámuellel kapcsolatban megtudtuk, 

hogy mit jelent a polihisztor szó. Avval a  róla szóló legendával együtt, amely azt  mondja, hogy   

Brassai Sámuel egyszer a kolozsvári sétatéri tóból fogott egy békát, aminek meg akarta mérni a  

pulzusát, elővette zsebóráját és mért, de befejezéskor nem a békát dobta vissza a  tóba, hanem a 

zsebóráját. 

 Egy ilyen temetői látogatás alkalmával, Gyuri pont egy kripta előtt, azt hiszem próbára 

akarta tenni bátorságomat, és  hirtelen a zsebébe nyúlva onnan a mutató ujját, mintha egy pisztoly 

csöve lenne, felém irányította és „Fel a kezekkel” felszólított. De mivel nem ijedtem meg, 

továbbra is jó barátok maradtunk. Gyuri volt az egyetlen barátom, aki a szüleimet is megismerte, 
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hozzánk is eljárt, Erzsike testvéremet is megismerte. Gyuri barátom nagyon közvetlen, jó haver 

volt. E szó akkoriban jött divatba, azért merem használni. 

De vele voltak zűrösebb, vidámabb kalandjaim is. Eldicsekedett egyszer  avval, hogy neki 

van egy fényképezőgépje, s azt javasolta, hogy menjünk át a Botanikus Kertbe és 

fényképezgessünk ott mindent ami tetszik nekünk. Mi akkor még fenn laktunk a Kert utcában, 

így csak át kellett lépnünk a Botanikus Kertbe. Vasárnapot választott Gyuri barátom, amikor 

többen szoktak kijárni oda. Egy padon ülő 3-as leánycsoportot választott ki elsőnek, akiket le 

akart fényképezni. Oda ment hozzájuk s a fényképezőgépet reájuk irányítva elkattintotta, mintha 

fényképet készítene, mire a lányok elkezdtek, kacagni és felugrálni. Egy kis beszélgetés után, 

megköszönték a fényképet, amit Gyuri készített és  elvéve a címüket megígérte, hogy haza fogja 

küldeni nekik ha elkészülnek. Így szórakozott továbbra is Gyuri más lányokkal is, engemet is 

bevonva a fényképezésbe. A fényképezéssel nagyon vidáman telt a Botanikus Kerti vasárnap 

délután, egészen belemelegedtünk a fényképezésbe, amit én komolynak hittem addig, amíg 

egyszer a fülembe súgva csak annyit mondott „Tudod Karcsi, hogy a gépben nincs egy film se!?” 

Majd lekentem neki egy pofont, de  kuncogva  elszaladt. Ilyen bohó is tudott lenni Gyuri! 

 Volt Gyurinak talán egy féltestvére Magyarországon, aki festőként élt kint, neve Horescu 

János. Ő többször járt Kolozsváron, és is megismertem, és egy festményéről mesélt amelyért 

kitüntették. Valamilyen munkásmozgalmi festmény volt. De Horescu Jánosnak voltak komolyabb  

festményei is, amelyekből 1989  után Temesváron is rendeztek  kiállítást. Mi is örököltük egy pár 

festményét. 

 Édestestvére volt Egeressy Kató, akit Kolozsváron ismertem meg, férjével a későbbi 

Temes megyei ügyész Egeressy Lászlóval, aki figyelemmel kísérte később a Heti Új Szónál  

megjelent írásaimat és ezt szóvá is tette. 

 Nekem a Varduca név mindig különös volt. A név román, Gyuri magyar, s utána jött a  

Horescu név mint féltestvéri név. Később jöttem reá, hogy ezek a nevek, és a nemzetiségi 

kavarodás, sajnos a bánsági valóságot jelentette 1918 után. 

 Gyuri a nyolcadik osztályba már nem íratkozott be a hozzánk a 2-es számú Elméleti 

Magyar Fiú Líceumba. Bánatomra katona iskolába adta az édesanyja, Predeálra a Dimitrie 

Cantemir Tiszti Iskolába. Messze került, de azért levélben és a vakációkban tartottuk a 

kapcsolatot.  Ott neki új barátjai lettek, egyiket be is mutatta Sasarmannak hívták 

 De mielőtt elbúcsúznék ideiglenesen Gyuri barátomtól, el kell mondanom, hogy rajta 

keresztül ismertem meg egy életre, feleségemet Gyömbér Juliánnát, aki neki első unoka testvére. 

 A következő barátom, akit be szeretnék mutatni, a megismerések sorrendjében, Lászlóffy 

Aladár volt. Ali akkoriban jelent meg a középiskolában Kolozsvárt, amikor édesapját mint 

magyar értelmiségit Tordáról felfelé buktatva Kolozsvárra helyezték. Ha jól emlékszem, Ali 

édesapja Tordán tanfelügyelő volt, s Kolozsváron a szövetkezetek könyvtárnoka lett. A könyvtár  

az Egyetem utcában  volt  az ott levő Select mozi  mellett. Nem volt nagy állás, de Ő  komolyan 

végezte ezt a munkát is. Nem volt szükség magyar  tanfelügyelőre Tordán! 

 Ali édesanyja, Manci néni, egy nagyon kedves, szerető anya volt. Szerette fiait és engem 

is. Sokat jártam Aliékhoz, közel laktak a korzóhoz, a Dávid Ferenc utcában, s ha elfáradtunk 

sokszor betértünk pihenni, kártyázni Alival. Manci néni mindig egy nagy retusáló állvány mögött 

ült és retusálta a fényképeket. Ez a retusálás abból állt, hogy az elkészült fényképeket egy 

hozzáértő személy, Manci néni, egy finom, kihegyezett ceruzával kijavította. A vonalakat 

megerősítette, satírozott és radírozott a képeken. Két, három fényképésznek is dolgozott. De volt 

neki egy balesete is. Egy alkalommal a Széchenyi térről kijövet egy kiugró balkon alatt  haladt el, 

amikor váratlanul egy nagy zajt hallott és egy ütést a fején. Összeesett, úgy szedték fel és 

szállították a sürgősségire, ahol megállapították, hogy óriási szerencse mellett, a fejére szakadt 
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egy ablakszem a balkon ablakából. A szerencse abból állott, hogy a kitört üvegszem nem a fejére 

telibe, hanem inkább a feje szélén a haján csúszott végig, de azért felvágva a fejbőrt elég mélyen. 

Manci néni ezért hónapokig bekötött fejjel járt, s  be is perelte a tulajdonost, de ha jól emlékszem  

nem sok sikerrel. 

 A családban volt még, Alinak az öccse Csaba, aki sokban követte bátyja útját, de 

akkoriban kicsi önfejű, ugri-bugri gyerek volt. Nem az utolsó sorba, de a Lászlóffy családba 

tartozott a nagymama, egy nagyon kedves idős őszhajú, örmény nénike, aki minden nap a 

konyhában dolgozott. Ő főzött a családnak. 

 Ali nem volt osztálytársam, a párhuzamos a osztályba járt, Jócsák János volt az 

osztályfőnökük. Mégis nagyon össze barátkoztunk. Talán az hozott össze az elején, hogy én 

voltam az iskola  I.M.SZ titkára és Ő az iskola  pionír szervezetének  az  instruktora.  

 Így elég közel kerültünk egymáshoz és közös  tevékenységeink voltak. De nekem akkor 

már volt egy barátom a Varduca Gyuri, akit igyekeztem minél hamarabb össze hozni Alival. 

Sikerült is, s attól kezdve kialakult egy triumvirátus. Hárman mentünk moziba, színházba, 

korzózni, udvarolni és nagy  beszélgetéseket lefolytatni. Beszélgetéseink témái: az ifjúság jövője 

a kommunizmusban, az állam és a pénz szerepe  a kommunizmusban. Nem tudtuk megérteni azt 

a kommunista elvet, hogy a kommunizmusban mindenki szükségletei alapján fogja ellátni magát  

mert megszűnik az állam és a pénz. Viccek is születtek akkoriban erről a témáról, egyik viccben 

azt kérdezték, hogy „Miért nem lesz pénz a kommunizmusban?” „Mert ellopják!” volt a vicc  

csattanója. Hallottuk naponta, hogy a szovjet ember más, a szovjet ember új, nem lop, nem  

henyél hanem szorgalmasan építi a szocializmust. Nekünk ez egy kicsit gyanús volt, mert a 

háborúban megismert szovjet jellemvonások nem ezt igazolták. Ezért erről sokat vitatkoztunk. 

Túl közel voltak a háborús emlékek. Beszélgettünk a szocialista társadalom felsőbbrendűségéről, 

a kapitalista társadalommal szemben. Igaz mi nem ismertük sem a kapitalista, sem a szocialista 

társadalmat, de azért keményen bizonyítottuk, hogy a szocialista társadalomé lesz a jövő. A 

szovjet filmekben látott  szovjet bátorságot, határozott jövőképet  miénknek éreztük. 

  Mennyire becsaptak minket, nem a tanáraink, mert tőlük sohasem hallottuk dicsőíteni a 

szovjet rendszert, hanem az újságok, a filmek, a rádió, a politika, az I.M.SZ. 

Komoly vitákat rendeztünk arról, hogy  nekünk erdélyi magyaroknak van-e hazánk és ha 

van az hol van? Vitáinkban sokszor felvetődött a „bozgor” román szó, hazátlant jelent, amellyel 

minket sértegettek a románok. S ez is hozzájárult ahhoz, hogy mindhárman arra a következtetésre 

juthassunk, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak, Románia sohasem lehet a hazánk, mert a haza  

egy magasztos fogalom, amely azoknak a szívében születik meg akik jól érzik magukat azon a 

földön ahol születtek. Nekünk Románia, még lelki szülőföldünk sem lehet, mert Románia  

elnyom minket, Romániában, mint államban, nem vagyunk sem itthon, sem otthon. Ezért abban 

egyeztünk meg, hogy életünk végéig Magyarország a hazánk és szülőföldünk Erdély. Én azóta 

sem érzem Romániát sem hazámnak, sem szülőföldemnek. A mi szülőföldünk Erdély! S ezt 

tanácsoltam mindig mindenkinek, akivel ez a  kérdés szóba került, eddigi életem során. Így kell 

éreznie ma is minden erdélyi magyarnak is, még akkor is ha megtagadtak a magyarországi 

magyaroknak egy része. Mert minden magyarban, s különösen a határontúli magyarokban 

léteznie kell egy lelki, eszményi, magasztos Magyarországnak, ahol együtt lehet a magyar nemzet 

minden tagja végre, határok nélkül. Ahol a Magyar Himnusz mindegyikünk legszentebb dallama, 

élete és a halála. 

 Ali egyre inkább az irodalom felé fordult, nagyon felkészült gyerek volt, sokat olvasott, 

ismerte a történelmet, a felfedezőket, amit mindig irígyeltem tőle. Ali is udvarolni kezdett, 

megismerte Martinecz Ibolyát, aki a volt Református Leányiskolába járt s lent lakott a valamikori  

Rudolf úton. De Ibinek volt egy udvarlója, Fischer Pista, akivel Ali hogyan osztotta meg Ibit, az 
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nekem mindig rejtély maradt. Sokszor jártak kettesben, hármasban. Egy emlékem is van a 

Martinecz családtól, akik nagy römi partikat játszottak, s a gyenge követ, amelyet nem lehetett 

ragasztani, „koldis kőnek” hívták. 

 Ali, sohasem vallotta meg nekünk igazi viszonyát Ibivel, csak azt mondhatom el erről a 

viszonyról amit  mi láthattunk. Az, hogy Ali szerette Ibit az biztos. 

 Később Ibi  elköltözött a városból, s megszakadt a kapcsolat. Ali pedig átváltott egy  fiatal 

kislányhoz, bizonyos  Veres Marikához, aki a Honvéd utcában lakott, s rokon volt a Ruha István 

hegedűművész feleségével, aki ha jól emlékszem Mádly lány volt. A kolozsvári Mádly család 

híres szeszfőző család volt Kolozsváron. 

 Én is bejáratos lettem a Veres családhoz, együtt mentem sokszor Alival végig a hosszú 

Honvéd utcán  Marikáékhoz. S alkalmam lett megismerni Ruha Istvánt is, akit akkor otthon 

Babinak szólítottak. Később Ruha István, Gyuri esküvőjén is muzsikált Tordán, amikor elvette  

Ali feleségének a testvérét Tutyót. Egy emlék evvel, kapcsolatban. 

 Ruha Babi húzta a csapatával a szebbnél szebb táncdalokat, s mi a muzsikájára  

táncoltunk, s közben meg-megittunk egy-egy pohár bort. Ilyenkor az embernek jó kedve támad és 

én kötekedni akartam Ruha Babival, s odaszóltam hozzá, hogy „Mi az a hegedülés? Könnyű azt 

csinálni!”, s egy nagyot kacagtam. Erre Babi levette a hegedűt a válláról és a vonóval együtt 

felém nyújtotta s annyit mondott, „Akkor tessék, húzzad Te”. Helyben megsemmisültem. Ilyen 

ember volt Ruha István, helyben tudott válaszolni. 

 Ali versei, írásai kezdtek megjelenni az akkori Utunk, kolozsvári irodalmi hetilapban. 

Minden héten vártam a lap megjelenését, hogy elolvashassam Ali verseit. Ő nem nagyon tette 

közzé verseit az iskolában, barátai között. Az Ő irodalmi tevékenysége az Ő szigorú belügye volt. 

Otthon is csak tudtak a szülei arról, hogy Ali elkezdett verseket írni, de ők sem ismerték azt, hogy 

mikor írja és miről ír. Ezeket a dolgokat nem beszélte meg szívesen senkivel. Olvasva  verseit, az 

Utunkban, nekem feltűnt, hogy Ali verseivel nem a mindennapi világát éli. A versei egy külön 

világot jelentettek, amit csak Ő értett, mi nem nagyon. Kihasználtam az újságban megjelent és 

olvasható verseit, s sétáink alkalmával fel-fel hoztam a versek kérdését. Ilyenkor felemlítettem 

neki véleményemet arról, hogy versei nehezen érthetők. S javasoltam neki, hogy nekünk 

mindennapi embereknek írjon, ne a 10-20 filozófusnak. Ezt a kérdést nagyon sok változatban 

beszéltük meg, de ahogy a versei megjelentek azt tapasztalhattuk, hogy nincs reá hajlandósága, 

hogy  versei érthetőbbek, ne filozofikusak legyenek. Alinak volt egy magán világa és Ő abban 

élt, talán élete végéig. Versei kemény veretűek voltak, nem értettük de ez a belső magánvilág, 

sikerre vitte Ali költészetét és irodalmi tevékenységét, egészen a Kossuth díjig.             

 Alival a barátságunk t.k. sohasem szakadt meg, de mivel engem kihelyeztek vidékre, az 

egyetem elvégzése után, kevesebbet találkoztunk, s mindketten új baráti körbe kerültünk. Pedig a  

nagy közös séták, a szerelmi  epizódok, a nagy politikai viták, az irodalom művelésének kezdése 

részéről, mindig  helyet adott a  nagy kártyapartiknak is. 

 Akkoriban terjedt el a preferansz kártyajáték, amit  hármasban játszottunk, a Deák Ferenc 

utcai lakásuk első szobájában, egy öreg asztal körül ülve Ali, Lóri és én. Ekkor már  Gyuri, közös 

barátunk, Predealon volt. Lóriról majd később számolok be. 

 Ali nagyon szenvedélyes  játékos volt, szerette a preferanszot, mert a  szerencse mellett 

gondolkodni, határozni is kellett, nagyon rövid időn belül. Mindig csurgott róla az izzadság 

patakban, annyira bele élte magát a játékba. Sokszor bejött a szomszéd Kun bácsi és segíteni 

próbált neki, de nem  vette  figyelembe sohasem az ajánlatait. Neki meg volt a saját stratégiája és 

azt játszotta mindig. Igaz, nem nyert mindenkor, veszített is, közbe-közbe, de hát ilyen a 

kártyajáték. Élvezet volt vele  játszani, mert szívből és ésszel játszott.  
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 Kialakult hármunk között, egy csak az általunk használt, preferansz kártyazsargon. 

Szerette  használni ezt a közös  kártyazsargont, mert nagy részt Ő alakította ki. Sokszor ebéd után 

késő estig játszottunk, igaz sohasem pénzben, hanem megnyerhető  pontokban. Kellemes  emlék 

számomra! Ezalatt Ali felhagyott Veres Marikával, amely emlékeim szerint, mindkettőjük 

részére nagy traumát jelentett. Barátunk egy régi tordai ismerős kislánynak, Fodor Anikónak,  

kezdett udvarolni, akit  el is vett feleségül. Anikó egy nagyon szép szőke, tündéri alakkal 

megáldott hölgy volt. Talán ez is elősegítette Alinak a váltást. Fodor Anikó előnye az volt, hogy 

kiváló szépsége mellett, jól nevelt, jó eszű és nagyon jó műveltséggel is rendelkezett. Volt mit 

szeretni rajta! Anikón keresztül, Ali sógorságba került Gyurival, akkor, amikor Gyuri elvette 

feleségül Anikó nagyobb leánytestvérét Tútyót. Sajnos mindkét házasság, nem volt hosszú életű. 

 Miután Gyuri elment a katona iskolába, úgy éreztük, hogy helyére valakit be kell fogadni 

társaságunkba. S akit befogadtunk, Baki Lóránd volt, aki egy osztállyal feljebb járt nálunk a 

Líceumban. Közös volt mindhármunkban, hogy egyforma magasak voltunk, közös gondolataink 

voltak. Lóri szüleivel valahol a  Dermata gyár melletti MÁV, vagy CFR lakásokban lakott. Ez a  

negyed, nagyon rendezett állapotú volt, a Dermatához, talán akkor már Herbák Jánosnak 

elnevezett cipőgyár, vezető úton, a vasúti síneken innen, balra. Édesapja Lórinak vasutas  

mozdonyvezető volt, kemény munkás származású, édesanyja ott dolgozott az Aliék udvarán 

létezett, kifőzdében, étkezdében. Az eddigi iskolán kivüli életünket, amelyet Gyurival 

folytattunk, átszerveztük  Lórival. Lóri egy nagyon ügyes  barátunk  lett,  hozzánk képest  nagyon 

nyugodt, teve  nyugalma volt. Ez azt jelentette, hogy az Alival megkezdett vitáinkban sokszor Ő 

volt a  döntőbíró. Nem volt vitatkozó típus, megvoltak az Ő elvei, amelyeket sohasem adott fel.  

Ő is szeretett kártyázni, nagyokat sétálni velünk, de nem udvarolt. 

Gyuri mellett, aki általában 3-4 lánnyal járt egyszerre, de még mellettünk is, Lóri  

„öreglegény” volt. Házasodásra is csak azután adta magát, ami után elvégezte Marosvásárhelyen  

az orvosit. Azóta sem tudom, hogy  hol van, mit csinál?  

Megjegyzés, 2011 február 3-án egy autójavítás során megtudtam: igen Lóri megvan, 

Szatmáron él, nyugdíjas, beszéltem vele telefonon. 

 De az élet zajlik és vannak törvényei. Ezen az alapon a Lórival megkötött barátságunk is 

csak addig tartott, amíg el nem ment Vásárhelyre, az orvosira. Ekkor csatlakozott hozzánk  

Farkas Zoli, aki Alinak egy tordai barátja volt, s nekem a Főiskolán egy utánam következő  

évfolyambeli  társam. Zoli is nagyon rendes fiú volt, de ő már nem  volta kártyajátékban partner. 

Vele nagyokat sétáltunk a kolozsvári korzón, a lányokat „kameltünk”, politizáltunk. Hozzánk 

csatlakozott még egy tordai barát, Székely Laci, akivel később, miután Marosvásárhelyre 

kerültem, újra találkoztunk a korzón. S miután én a főiskola elvégzése után Désfalvára kerültem, 

ott is felkeresett és  elemekből villanyt szerelt nekem, a vaksötét házba. 

 Szeretek mindig vissza emlékezni ezekre az évekre, barátokra, mert ezek a barátságok 

alapozták meg, a későbbi életemben, életszemléletemet. Ezekre a barátságokra tudtam új 

barátságokat építeni Bonyhán, Csíkszeredán. 
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A HELSINKI OLIMPIA. 

 

 
Az Aranycsapat helsinkiben, 1952-ben 

 

 A középiskolás évekhez hozzátartoztak a magyar foci, s általában a magyar sportnak a  

sikerei. Első sikerek, amire emlékszem, a helsinki olimpiai sikerek voltak, „Lejtü somenam in 

ungarn”, valahogy így jelentkezett be, a helsinki rádió olimpiai adása a Kossuth Rádión. 

 Abban az időben egyetlen közvetlen hírforrás csak a  Kossuth Rádió volt. Akkor már volt 

nekünk is rádiónk otthon  és az egész család  hallgatta a híreket és a közvetítéséket. 1952  nyara, 

a magyar olimpiai sportsikerek nyara volt. Mi gyerekek, a közvetítések után, büszkén  

tárgyaltunk a román gyerekekkel. Nagyon magasan hordtuk az orrunkat. Ők a románok, nagyon  

gyengén szerepeltek, talán csak egy aranyérmük lett, s nekünk 16. Óriási különbség volt. Nyár 

volt, sok időnk volt, nem kellett iskolába menni, minden gólt és eredményt százszorosan 

megtudtuk beszélni, el tudtuk dicsekedni, mintha a mienk lett volna. Mi akkor szívből és igazán a 

mi sikereinknek éreztük a magyar olimpiai sikereket. Büszkék lehettünk magyarságunkra és azok 

is voltunk. 

A magyar olimpiai sikerek Csermáknak a kalapácsvetésben elsőnek elért aranyérmével 

kezdődtek. Amelyet még az is  fémjelzett, hogy ő volt a világon az első aki 60 méteren felül 

dobta a kalapácsot. Igaz mi akkor azt sem tudtuk azt, hogy néz ki az atlétikában használatos 

kalapács. Én valamilyen igazi kalapácsalakúnak képzeltem. De boldogok voltunk és örvendtünk 

az első aranyéremnek, ami ha jól emlékszem elég későn született meg. De megszületett és 

számunkra ez volt a fontos. Utána már alig tudtuk számolni az aranyesőt. Jöttek a tornászlányok 

Keleti Ágnes és Korondi Margit,Takács Károly pisztolylövésben, úszásban, örvendtünk Szőke  

Katalinnak, Székely Évának, Gyenge Valériának s a női váltónak. A vízilabdázok itt kezdték el 

felhívni a világ figyelmét a magyar vízilabda sportra, amelynek nagyszerű sikere most az idén, 

2008-ban, teljesedett be Pekingben, amikor háromszor egymás után  nyertek olimpiát. Itt verték 

meg a világ legerősebb hatalmát az Egyesült Államok csapatát 4:0-ra. Emlékezetemben 

megmaradt vízilabdázó nevek Gyarmati, Szívós, Kárpáti. De olimpiai győzelemmel jöttek a 

vívók, akik tovább öregbítették a magyar vívóknak már rég meglevő jó hírnevét. Gerevich nevére  
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emlékszem és Kovács Páléra. Minden nap ott voltunk a rádió előtt és hallgattuk az olimpiai 

közvetítéseket. S aztán futottunk ki az utcára, ahol nagy örömmel, megbeszéltük az 

eredményeket. Szép volt, s örvendek, hogy megérhettem a magyar olimpiai sport legnagyobb 

sikerét, a 16 aranyérmet. Azóta sem volt ennyi, de én megértem! Ezek az aranyérmek az 

enyémek, s az akkori kolozsvári magyar ifjúságáé is volt! 

 Közben folyt a Kiss család mindennapi élete, édesapám dolgozni járt a kolozsvári első 

Állami Áruházba, ahol előbb áruellenőr volt, majd egy cipőüzletben eladó. Édesanyám, Anyu, 

pedig minket gyerekeket nevelt, öltöztetett, vart és mosott ránk. Szedtem a füvet a nyulaknak, 

etettem őket, takarítottam volt mit csinálni, sokszor, 50-100 drb. angora nyúllal. De aztán az 

angora gyapjú divatja is elmúlt és a nyulakat is lassan, csendesen levágtuk és megettük.  Egyszer 

egy alkalommal apu reám parancsolt, hogy vigyem le a Szamosra a macskát, mert nem fogta az 

egereket, mindenbe bele evett, s így meg volt a szentencia a „Szamosba vele”. Anyu elővett egy 

lyukas zsákot, amibe a nagy nehezen megfogott macskát beletette és a zsák nyakát bekötözve  

nekem adta. „Irány a Szamos”, mondta, „de a biztonság kedvéért tegyél a zsákba egy nagy követ 

és úgy dobd be a Szamosba, hogy merüljön le zsák”. Vállamra vettem a zsákot és lementem a 

Szamosra, ott épp foci meccsek voltak, amelyet nekem meg kellett nézni. Az idő eltelt este lett, s 

a macska még a zsákban nyávogott. Persze megsajnáltam a macskát és, a szülői  utasítás ellenére, 

elengedtem. A macska gyors ütemben elszaladt, de nem a Szamos felé. Haza érve, szülői 

kérdésre azt feleltem, hogy „Igen, a Szamosba dobtam a macskát”. Ez a füllentés addig tartott, 

amikor vagy két nap múlva a Szamosba dobott macska, újra  a szoba ajtaja előtt volt. 

 Ezt a hazugságot nem úsztam meg szárazon, nadrágszíj vacsora lett belőle. De ilyen volt a 

gyereksors! 

 Többet én nem adtam enni a macskának sohasem! Csak azt evett amit maga szerzett be,  

és amit Anyu adott neki. Ilyen a macskasors!  1:1 lett az eredmény. 

 Az iskolában akkoriban nagy divat volt a magyarországi újságokat, folyóiratokat      

beszerezni és olvasni. Volt aki az Élet és Tudományt vásárolta, volt aki csak a  Népsportot s 

Kántor Lajiék a Csillag irodalmi folyóiratot olvasták. Az ötvenes évek elején az újságárusoknál 

még meg lehetett vásárolni a magyar újságokat, folyóiratokat. Emlékszem a nagy szünetben, 

amely 20 perces szünet volt, mindig kiszaladtunk a Deák Ferenc utcában levő újságárushoz, 

szemben az akkori  talán ROYAL mozival, aki nem volt más, mint Székely Jancsi osztálytársam 

édesapja. S ott vásároltam meg magamnak az Élet és Tudományt és a Népsportot. Igaz a 

Népsporthoz nehezebb volt hozzá jutni, mert keresettebb volt, s hamar elkapkodták, de nekünk 

Jancsi megmondta mindig, hogy mikor menjünk, mert hozzák a Népsportot. Székely Jancsi 

édesapja egy nagyon barátságos ember volt, mindig nyakkendővel járt, egy kicsit kopasz s barna 

hajú volt, kis fekete bajusszal. Fényképezéssel is foglalkozott, év végeken, nagyobb  

összejövetelek alkalmával, mindig ott volt és fényképezett. Szerettük lóden kabátjával és hetyke 

bajuszával. 

 Én nagyon szerettem olvasni az Élet és Tudományt, s az akkor olvasott cikkek nagyon 

hatottak életfelfogásom kialakulásában. Sajnos, ezek a cikkek a tudományosságuk mellett, 

nagyon sok kommunizmust is belém oltottak. Néhány  emlék az akkori  Élet és Tudomány cikkei 

közül. „Yucca, Rami, Kenáf” ez három gumilevet tartalmazó déli növény neve, amelyeknek nagy  

jövőt jósoltak akkor a gumiiparban Nem lettek a jövő gumiipar növényei! „Kibernetikus  

uramék” volt egy másik cikk címe, amelyben gúnyolódtak az amerikai új tudománnyal és 

technikával. Nem lett igazuk, mert hamar reá kellett jönniök, hogy a kibernetika a jövő, a fejlődés 

tudománya. 

 Ezekkel inkább a negatív Élet és Tudományt mutattam be. De itt olvastam és képekben is 

láthattam az egyiptomi piramisokat, itt ismertem meg egész Magyarország természet és 
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földrajzát. A Mecseket, a Nagy Magyar Alföldet, a Dunát, a Tiszát, Tokajt, Budapestet, Pécset, 

Szegedet, a Hanságot, (az akkori lecsapolásokat), a Balatont, Tihanyt, Nádudvart, Debrecent mint 

a reformátusok Vatikánját, a Gemenci erdőt, a mohácsi busójárást, a Nemzeti Múzeumot, a 

Szépművészeti Múzeumot, a Hősök terét, a Dózsa György úti felvonulásokat, a tiszai kérészeket. 

Itt olvastam először Bánki Donátról és Csonka Jánosról, a karburátor feltalálóiról, Kandó 

Kálmán, Bláthy Ottó és Zipernowszy Károly villamosmérnökök munkájáról, Szentgyörgyi 

Albertről, a C vitamin felfedezőjéről. Általában a szovjet tudósokat tényszerűen és nem 

propaganda anyagként ismertették. Cikkek voltak Micsurinról, Ciolkovszkijról. Pavlovról és  

még sok más szovjet és orosz  tudósról. Ezekből meg lehetett ismerni, igazabb képüket. Mindig 

kerestem a magyar történelem nagyjairól írt cikkeket. Itt olvashattam Mátyás Királyról és  

könyveiről a Corvinákról, István királyról, (akkor már nem volt Szent). Most is ha a Tv-ben 

magyar tájakat  mutatnak be, ismertetnek, felötlik bennem, hogy én erről valamikor már az Élet 

és Tudományban olvastam.  

 El kell mondanom egy furcsa történetet is,  az Élet és Tudománnyal kapcsolatban. Amikor  

Vásárhelyen dolgoztam, egy alkalommal Kolozsvár felé utazva, a gyorsra való székelykocsárdi 

átszállás után, a vonat fülkéjében két magyarországi utassal találkoztam. Hamar szóba 

elegyedtünk, ők egy bukaresti tudományos konferenciáról utaztak haza. Tudományos kutatók 

lehettek. Sok mindenről kérdeztek, én is őket, s bizonyára jóindulatból megkérdezték, hogy 

milyen magyarországi újságokat, folyóiratokat olvasok Én büszkén jelentettem ki,hogy az Élet és 

Tudományt,amire ők egy kicsit elhúzták a szájukat, mert ők magasabb kategóriában levő  

folyóiratra gondolhattak. Valahogy, csak tovább ment a beszélgetés, de már más nívón. Ők 

bizonyára a Magyar Tudományos Akadémia valamelyik kiadványára gondoltak,de ilyen folyóirat 

hozzánk nem nagyon jutott el akkoriban. Ez volt az én maximumom. Itthoni lapok közül 

rendszeres olvasója voltam az Utunknak, Korunknak, Művelődésnek, Falvak Dolgozó Népének, 

Igazságnak, a Dolgozó Nőnek, az Ifjúmunkásnak, az Előrének. 

                                 

OSZTÁLYTÁRSAIMRÓL ŐSZINTÉN, TÖBB MINT 50 ÉV UTÁN. 

      

Legjobb lesz, ha névsor szerint mondom el mondandómat az osztálytársaimról. Így jobban 

is emlékezhetek meg róluk, s így rangsort sem alakitok ki. S akkor nyissuk ki az osztálynaplót és 

tartsunk egy  50 év utáni osztályfőnöki órát, csak úgy magunk között.                     

 Balló Ferenc, Feri, egy  nagyobb termetű, szőke  legény volt. Valahol a Fellegvári út 

felett lakott. Egyszer voltam is náluk. Nem volt nagy ász a tanulásban, csak olyan mint mi a 

többség. Nem sportolt, de jókedvű, mindenben részt vállaló osztálytárs volt. Ha jól emlékszem  

miután érettségizett talán családi helyzete következtében nem felvételizett egyetemre. Egy jó 

szakmunkás lett belőle. 

 Balogh Zoltán, vidéki osztálytárs, bentlakó volt. Általában nem vett részt az osztálytársak 

által elkövetett viccekben, csintalanságokban. Ő egy külön jófiú volt, ezért mindenki szerette. Jó 

tanuló volt, s az érettségi után katonai pályára ment  és  katonai orvos lett. 

 Bartok Béla, szép neve volt, híres ember nevét viselte, de ez nem vitte közelebb az 

énekhez, zenéhez. Barátja volt Török Attila, akivel egy padban is ültek. Érettségi után  gépész 

mérnökit végzett és Vajdahunyadra került. Én egy kicsit közelebb kerültem hozzá. 

 Bányai István, csendes osztálytárs volt, ő sem vett részt a zajos csínytevésekben. 

Kolozsváron a Malom utcában lakott, a Műszaki Egyetem mellett, egy kis hídon keresztül ment 

haza mindig a Malomárkon keresztül. Csendességét nagy ereje és ügyessége hangsúlyozta. 

Nagyon jó tornász lett belőle, könnyen dobta a fejállásokat az osztály padjain, vagy a tanári 

asztalon. Minden érettségi utáni osztálytalálkozón, amíg élt, a találkozó az ő fejállásával 
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kezdődött a tanári asztalon. Ezért mindig őszinte tapsot inkasszálva be. Kilin Gyurival voltak jó 

barátok, különösen miután sikeresen tornásztak mindketten a versenyeken. 

 Bodola  Tibor, Tibi, Bodola Gyulának, a nagy focistának volt közeli rokona. Igaz, ezt 

sohasem használta ki, érdemeket ezért nem szerzett magának. A valamikori Mikes Kelemen 

utcában  lakott, Kántor Lajival egy utcában. Tibit még a Református Kollégium I. B osztályából 

ismertem s, ha  emlékeim nem csalnak, már óvodába is egy helyre jártunk, a Berde Mózes 

utcába. Jó barátok voltunk, sokszor jártam hozzájuk, s közös játékunk volt a gombfoci. Nagy 

barátja Kántor Laji volt, akivel egy padban is ült, s mellette Szabó Sanyival az osztály közepén 

levő háromüléses padban. Jó tanuló volt. Az érettségi után egy közös ismerős lányt vett feleségül, 

a volt Református Leány Gimnáziumból. Számtan tanár lett és egy kolozsvári szakiskola 

igazgatója is. Jó volt velük találkozni még Csíkszeredában is, ahol egy ismerősüket látogatták 

meg. Már több éve kiköltöztek Magyarországra. 

 Bőndi István, osztálytársi neve „Cöni”. Jó osztálytárs és jó barát is volt. Szerette az 

osztálytársait. Valahol a Györgyfalvi út környékén lakott, valahol  az „Ispász havasok” alatt. Ő 

nevezte így ezt a vidéket, amely valahol közel volt a Pata utcához. Nagy barátja volt a Székely 

Jancsi. Akivel nagyon talált a szó, s egy magasságúak is voltak. Igaz Ő szőke volt, Jancsi pedig 

fekete, de úgy látszik az ellentétek ebben az esetben is vonzották egymást. Mindig együtt jártak  

még udvarolni is Jancsival. Mindig benne volt valamilyen zűrben, ami az osztályban történt. 

Sajnos hamar elhunyt, s alkalmunk volt az osztálytalálkozóink alkalmával a sírjához, koszorút 

vinni, ahol gyászoló felesége és lánya várt minket. Ha jól emlékszem, a jogot végezte el. 

 Csomafáy Ferenc, keveset beszélő osztálytárs volt, nem vett részt csínyeinkben. A 

tanárokat sem nagyon kedvelte. Magába forduló osztálytárs volt, talán barátja sem volt. 

közöttünk. Kb. az érettségi után 30-35 évvel hallottam róla, mint neves kolozsvári újságíróról. 

Cikkeit olvashattam és fényképeit láthattam a bukaresti magyar lapokban. Ott volt minden  

magyar megnyilvánuláson Kolozsvárt. A kiállítások megnyitásáról, könyvbemutatókról, 

R.M.D.SZ gyűlésekről tudósított írásban és fényképekkel. Jó volt tudni, hogy egy volt 

osztálytársunk ott van, ahol  szükség van reá. Találkoztam is vele, egy a budapesti Új Kézfogás 

Közalapítvány által Kolozsváron, a Fellegváron szervezett találkozón,  s ott fedeztük fel egymást. 

Jól esett vele elbeszélgetni. S névjegykártyát  cserélni. Saját  fényképeiből  is szervezett kiállítást, 

amely eljutott Temesvárra is, amelyre objektív okokból nem tudtam elmenni, s ezért egy telefon 

beszélgetésünk alkalmával rosszalását  fejezte ki avval, hogy elvárta volna  ottlétemet. 

Finta László, „a TUKÁM...”, régi ismerősök voltunk, mert még a monostori úti 

Református  Iskolába is együtt jártunk. Aztán a Református Kollégium, és a 2-es számú Elméleti 

Magyar Fiú Líceum osztályait is együtt jártuk. A monostori iskolába járva, naponta  kétszer 

jártam el  lakásuk előtt. Laci a Kőkert utcában lakott. A családja Tordáról került Kolozsvárra és  

kikötöttek a Kőkert utcai bentlakási épületben. Sokszor mentem be hozzájuk, az iskolából való 

hazamenetelkor. Ismertem édesapját, édesanyját  s Lacival  sok alkalommal fociztunk az udvaron 

létező kis foci pályán. Édesanyja sokszor megkínált ebéddel, amit szívesen fogyasztottam el. Laci 

egyszer, emlékszem, még meg is szólt beszédemért, azt  kérdezte, hogy miért mondom a 

„pénzem” helyett a „péncem”-et? 

A középiskolában Laci benne volt minden csínyünkben, nagyokat kacagott a sikeres  

csínyeken, nagy hangja volt. Végig jó barátok voltunk. Emlékszem egy torna óra után, a büdös 

tornacipőjét egy  seprűnyéllel az osztály ablakával szemben levő ablak párkányára tette, hogy ne  

bűzöljön az osztályba és ne keljen haza vinnie. Az ablak egy sarokban volt s ott felfedezte egyik 

tanárunk az oda kitett tornacipőt, s beszedését rendelete el, de az osztály kérésére, hogy ne 

árassza el az osztályt az első osztályú lábszag, a két „csuka” ott maradhatott. Laci, miután 

elvégezte a középiskolát,  Marosvásárhelyre ment ahol elvégezte a Vörös Egyetemet és orvos lett. 
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Egyetemi évei alatt találkoztam vele Vásárhelyen egy szállodában. Meglepődtem. „Mit keresel 

Te Laci a szállodában?”, kérdeztem tőle. Megvakarta a fejét és őszintén vallani kezdett. A 

vallomás túl hosszú volt, mert a csínytevések ott is  folytatódtak és ezeket egy régi barátnak 

elmondani,  kettős élvezet. 

 Dióhéjban! Bálba készült és egy barátjától egy pár cipőt kért kölcsönbe. Minden ment is 

addig, amíg  a kislánnyal haza nem ment, s a  kölcsönkért  cipő az ágy alá nem került, de az ágy 

alatt ott volt a kislány szüleinek egy házi kutyája, amelynek nagyon megtetszhetett a szép fekete 

cipő és elkezdte rágni. A rágás olyan jól sikerült, hogy reggelre a cipő felvehetetlen állapotba 

került. Elrágva, elalaktalanodva ott állt a pár fekete lakkcipő az ágy alatt, amelyben Laci a 

kislánnyal olyan jó éjszakát töltött. Laci vissza kellett adja estére a pár cipőt a tulajdonos 

évfolyamtársnak, de nem mert a menzára felmenni és ezért inkább egy szállodai ágyat választott, 

ahol telefonon kezdte el a békítő tárgyalásokat. Az eredményt nem tudom, mert  több év után egy 

találkozásunk alkalmával kérdeztem, de  „Laci már nem is emlékezett a dologra?” 

Később Laci, elvett egy román orvosnőt Kolozsváron a Tebei utcában, amely a Danton 

utca mellett van, akit én is jól ismertem. Az orvosnő nagyon sportos nő volt, de a 45 éves 

találkozón  már egy  más feleséggel  jelentkezett Laci, aki szintén Tordán volt orvosnő. 

 Hatházi Károly, aki a líceum tizenegy osztályát tíz év alatt végezte el. Hatházi Karcsi  

hóstáti származású, kitűnő tanuló volt. Róla bővebben az egyetemi éveivel kapcsolatban 

számolok be. Itt csak annyit Hatháziról, hogy csendes gyerek volt, mindig külön útjai voltak, 

egyedül járt gondolataiba merülve, sohasem nem vett részt az osztály hangos életében. Nem is 

nagyon zavartuk, megszoktuk őt mint olyant, aki jól tanul, de az osztályon kívülinek érzi magát. 

Ritkán láttuk kacagni.  

 Ilyés László, ő is agronómus lett, de azt hiszem, hogy más pályát szeretett volna. Szerette 

a  mozgalmas  életet, sportolt.  Részt vett az osztály minden  mozgásában, tettében. Jó osztálytárs 

volt, most úgy mondanánk „bele való fiú” volt. Valahol kint lakott a Donáth úton kívül, talán a 

Kányafői úton. Nem kerültem vele közelebbi kapcsolatba. Más barátjai voltak. Magyarországon 

kötött ki.            

 Jónás István, még a monostori úti református iskolából ismertük egymást, ott is 

osztálytársak voltunk. Csendes, jó tanuló gyerek volt. Sokszor apropóztunk vele kapcsolatban a 

Jónás víziló, csendes természetére. Nem volt nagy játékszerető, nem focizott, a Mócok útjáról s 

járt be az iskolába.  Fizika tanár lett belőle s kiment Magyarországra. Ott családot alapított. 

 Kántor Lajos, Laji. Talán Ő vitte a legtöbbre közülünk. Kitűnő tanuló volt, nem 

emlékszem, hogy valaha is kapott volna kilencest, az Ő jegye mindig a tízes volt. Jó volt a 

számtanból és a magyar vagy román nyelvből is. Az Ő tudása  képviselte mindig az osztályunkat, 

amikor az iskolában a jó tanulásról számoltak be. Tudásának az egyik alapja édesapja irodalmi 

tevékenysége volt, amit a Laji tovább  kellett vigyen. Ő is a Mikes Kelemen utcában lakott, ahová 

én is ritkán feljártam. Laji szeretett kosarazni, jó kosaras volt. A tanárok is büszkék voltak 

tudására és ez egy kicsit kiemelte az osztály általános mindennapjából. Laji könyveket is írt 

miután elvégezte a Bolyain a magyar bölcsészetet. Irodalmár lett, könyvei közül egy pár darab 

nekem is meg van, és olvastam is. A szocializmus idején írt könyveiben mindig hivatkozott a 

szocializmus jó oldalaira, s talán hitt is benne, de a könyv elején említett szocialista elveket 

mindig elvitte az esztétika, az irodalom, a költészet berkeibe. Itt már más elvek uralkodtak. Egyik  

legsikeresebb  könyve az általam is olvasott Móricz Zsigmond könyv címe a Vallomásos  Móricz 

Zsigmond. Emlékszem  a magyar órákon is  Móricz Zsigmond szeretetét mindig hangoztatta. De 

nagyon sikeres volt a Láng Gusztávval közösen írt „Romániai Magyar Irodalom 1945-1970” 

című összefoglaló kötetük is. Kritikát is olvastam a könyvről, de jobbat senki sem írt. Nem tudom 

miért nem írta meg Laji a Romániai Magyar Irodalom összefoglalóját 1918-tól mondjuk 1989-ig, 
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nagy szükség lenne reá. Számos kitüntetést is kapott itthon is és Magyarországon is. Egyszer 

felhívtam telefonon, segíteni akartam a Korunkon adománnyal, akinek akkor már főszerkesztője 

lett és én hívő olvasója. Nem ismert meg, összetévesztett egy aradi újságíró névrokonommal.  

 Király Jenő, róla tudok a legkevesebbet. Eleven, kicsi termetű osztálytárs volt. A 

tanulással nem állt a legjobb viszonyban, de azért haladt előre. Nem volt körülötte senki. Azért 

részt vett a foci meccseken, a kosárlabdához túl alacsony volt. Az érettségi után nem ment 

egyetemre és elveszett, egyetlen  találkozón sem vett részt. 

 Kilin Gyuri, a Murkos Gyurit mindig nagyon szerettem és tiszteltem, mert Ő nem akart 

sohasem több lenni mint amennyit Ő  tudott. Őszinte jó barát és osztálytárs volt. Egyszerű ember 

volt de tanult és törekvő volt. Nagyon jó tornász lett belőle. Ő is tagja volt annak a tornász 

csapatnak amely az osztályban alakult. Az agronómiára felvételizett, jó agronómus lett egy 

nagyon nehéz faluban Bogdándon. 

 Kiss Gyula, „Zsűl”. Városi fiú volt, valahol a Fellegvári úton lakott, s barátja volt Kilin 

Gyurinak. Én is jóba voltam vele, de  nem volt nagy szóbeszédű ember, keveset beszélt. Nem vett 

részt az osztályban történő csínytevésekben. Nem udvarolt sohasem egy lánynak sem. 

Csodálkoztam, amikor az Ő nevét is ott találtam a Mezőgazdasági Főiskola felvételizőinek 

névsorában. Nem ismerte talán még annyira sem a mezőgazdaságot mint én. Nekem szüleim 

legalább, mind a ketten, faluról származtak s nyáron sokat jártam ki Sármásra és Hodosra ahol  

akár, hogy is  kapcsolatba  kerülhettem a falusi élettel. Azt hiszem Gyulának nem volt még ilyen 

kapcsolata sem. Később Szászfenesen lakott. 

 Kiss Károly, „Sas”, (így keresztelt el orrom nagyságáról Pivó, cigány osztálytársam, a 

VI-ik osztályban). Általában részt vettem minden osztálymegmozdulásban, jóban, rosszban. 

Voltak barátaim, de voltak olyan osztálytársaim is, akikkel nem kerültem közelebbi viszonyba. 

Udvaroltam egy lánynak komolyabban, de más lányok is tetszettek. Szerettem a  társaságokat, 

táncot. Elvtársi összejövetelekre mentem a volt református leányiskolába, a piaristákhoz. 

Mindenhol nagyokat táncoltam, szerettem a társaságot. Emlékszem egy elvtársi összejövetelre a 

piaristáknál, ahol megismertem egy gyönyörű barna kislányt, nagyon szép volt, jól táncolt s 

gyönyörű hosszú sötét, fonott haja volt, talán én is tetszettem neki pillanatnyilag. Sajnos később 

kitudódott, hogy épp a piaristákhoz járó barátom udvarolt neki...Szervező tipusú iskolás voltam, 

pionír voltam, I.M.SZ titkár, kirándultam Pál András oszival, udvaroltam, barátaim voltak, 

érdekelt a politika s nagyon befolyásoltak az új eszmék. Elvtársi összejöveteleket szerveztem, 

találkozókat írókkal, például Marton Lilivel, akiről miután megvolt az összejövetel kiderült, hogy 

nem is párttag. Ebből kisebb botrány is lett. Majd Asztalos Istvánnal, akinek a fia hozzánk járt 

két-három osztállyal lejjebb. 

 +Kröbl Imre, „Bimbi”. Ő később került hozzánk az Uniterektől, valamilyen okból 

kifolyólag. Talán-talán fegyelmi ügy következtében, de nálunk hamar beépült az osztály 

közösségébe. Valahol a Hétvezér tér valamelyik utcájában lakott. Szerette ugratni osztálytársait, 

mozgékony barna gyerek volt. Engem nem nagyon bírt, nem tudom miért, ezt bizonyította akkor 

is, amikor 15-20 évvel az érettségi után megajándékozott egy osztálytalálkozón egy Sztalin 

képpel. Nyílt vitánk sohasem volt, nem haragudtunk egymásra, de Ő magában nem állhatott 

engem, talán vallásos nevelése következtében. Isten nyugosztaljon Bimbi! 

 Leiti Ottó, Ottóka, a cseh király..., nagyon szimpatikus osztálytárs volt. Mindenki 

szerette, s ha jól emlékszem Ő is  tornászott a csapatban. A hátam mögötti padsorban ült, sokat 

súgtunk egymásnak.  Ő is később került hozzánk, talán a 9-ik osztályba.  Érettségi után  orvosit 

végzett s talán Nagyváradon kötött ki, s onnan  talán Magyarország volt a következő állomása. 

 +Maksay Ádám, „Édém makszaj”. Csendes fiú és jó tanuló osztálytárs volt, Kántor Laji 

után Ő következett a rangsorban. Édesapja a Református Teológián tanár volt, s ez akkor nem 
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jelentett jót neki. Ezért visszavonultabb is volt, nem vett részt az osztály nagyobb csínyeiben. A 

szélső padsorban ült, csendben magába fordulva, ritkán nevetett. Szerettük, mert csendességében 

is közülünk valónak éreztük. Jó angolosként, Bráver tanárunk egyik szeretett tanítványa volt. 

Közel lakott a Líceumhoz, a református egyház egyik épületében. Érettségi után, a kolozsvári  

Műszaki Egyetemen végzett és  építész mérnöklett. Az egyik érettségi találkozónk alkalmával, 

amikor mindenki beszámolt arról, hogy mit végzett, mit valósított meg az elmúlt évek alatt. 

Ádám arról számolt be, hogy „Bizonyára utaztatok sokat, s az állomások mellett láttátok kiírva 

nagy betűkkel, hogy „WC”, na tudjátok meg azokat mind én terveztem”. Talán öngúnnyal 

mondta, mert bizonyára, mint tervező mérnök, biztos vagyok, hogy sokkal többre lett volna 

képes. Ez is  magyar értelmiségi sors, a román tengerben. Ádám nyugodjál békében és tervezzél 

egy  gyönyörű modern református templomot odafent. 

  +Málos Mihály, Misi, a mindenki Misije. Fent lakott a Fellegváron, valahol a Gépész 

utca tetején. Nagyon szeretett focizni, s mindig kapusnak állt be. Szeretett részt venni, sőt  

indítani osztálycsínyeket. Sokat súgtunk neki. Népszerű gyerek volt, mindenki szerette, angolos 

volt. A neve egy kicsit elferdítve málésnak is hangzott. Vele családi vonalon is találkoztam kint a 

Lárgában Sármáson. Erről már írtam, bővebben. Misi nem felvételizett egyetemre az érettségi 

után, de jó kezű és hírű asztalos mester lett, aki gyerekjátékokat gyártott fából, kitűnő 

minőségben külföldre is. Korán elment az örök vadászmezökre. Érettségi utáni találkozóinkon  

mindig kimentünk sírjához ahova koszorút vittünk. Nyugodj békében Misi! S készíts az 

angyaloknak mennybéli gyerekjátékokat. 

  +Nagy Elek, „Lexi”. Ö volt talán a legváltozatosabb sorsú osztálytársunk. Gazdag 

érettségi utáni életútját, nem lehet ilyen röviden összefoglalni. Már a Líceumban is zűrös sorsú 

gyerek. Bentlakó és így a szülői szigor alól kikerült. A csínyek, általában tőle indultak el és nála 

is végződtek, sok esetben tanári fenyítéssel. Pedig Lexi nem volt rossz gyerek, még tanult is, 

puskázott is. Csak azért említem ezt a szót, hogy ne felejtsük el, ezt a csodák-csodájára ma is élő  

diákzsargonú szót. Nem voltak nagyon rossz jegyei, jó, elfogadható, közepes tanuló volt, de a 

magaviselettel sok baja volt, úgy az osztályban, mint a bentlakásban  Mindig mosolygós arccal 

fogadta a letolásokat is, s ezért is mindenki szerette. Ő volt az osztály, zsoli-dzsokkere. Sajnos 

engem nagyon sokszor kritizált, rám szólt. 

  Valamiért belülről neheztelt reám, nem bírt, de külsőleg elfogadott. Talán túl büszkének 

tartott, nem tudom, csak éreztem, s sokszor meg is sértett, hogy Lexi valamiért neheztel reám. 

  Az érettségi után, mindenki csodálatára, a kolozsvári Református Teológiára ment 

felvételizni és sikeresen fel is vették  S úgy tudta mindenki, hogy Lexiből református pap lett. De 

a dolgok állása hamar megváltozott, mert abban az időben amikor még Désfalván dolgoztam, egy 

dicsői utam alkalmával Lexit Dicsőben egy villanyfán pillantottam meg amint villanyt szerelt. 

Köszöntünk egymásnak s a meglepetéstől alig jutottam szóhoz. 

            „Lexi te mit csinálsz ott fenn?” kérdeztem.                      

„Villanyt szerelek, láthatod!” volt a rövid, frappáns válasz. 

 Nem hittem sem a szememnek, sem a fülemnek. De mivel ő fent volt, s dolgozott, sokat 

nem beszélhettünk, ezért meghívtam Désfalvára, látogasson meg. Megígérte és be is tartotta. Pár 

nap múlva kopogtatott, az örökké mosolygós arcával. 

  Ezen a napon, egy kicsit közelebb kerülhettünk egymáshoz, mert bár nevetve de egy olyan  

életről számolt be, amely nagyon sok kalanddal volt tarkítva. Elmondta a teológiai éveket  

mosolygós arccal, azt, hogy hogyan tanulta az óhébert (?). Lexi, aki a magyart is a 

középiskolában, csak vállról vette. Élmény volt hallgatni Lexi meséjét papi működéséről és  

arról, hogy hogyan lett Lexiből, a református papból, villanyszerelő a villany póznákon. Nem volt 

könnyű élete Lexinek, de amit elmondott, végig kacagva mondta, az ő tipikus hajlongó 
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mozdulataival, csak ritkán komolyodott el. Isten nyugosztaljon Lexi és légy újra villanyszerelő 

pap ott fenn! 

 Péterfi István, aki a jó tanuló osztálytárs mintaképe volt. Édesapja Péterfi István  

nagynevű botanikus volt és 1968-1978 között a Román Államtanács alelnöke. Nagyon közel 

kerültünk egymáshoz, mert naponta egy utunk volt az iskolába és hazafelé. Ő fentebb lakott a 

Házsongárdi utcában. Nem vett részt az osztály mozgásában, sok esetben kívül tartotta magát. 

Csendes, de azért mindenben érdeklődő osztálytárs volt. Ha jól emlékszem angolos volt Ő is. 

Sokat tárgyaltunk hazafelé, volt reá idő a Petőfi utcán végig, a Majális út közepéig, a Tanár utcán 

végig s a Kert utca 18 számig. Nem játszott soha sem kint az utcán, nem  játszott rongylabdával, 

ez a mi játékunk volt. István tanult, szülei így nevelték. Érettségi után édesapja örökségébe lépett, 

s a biológia tudományban szerzett érdemeket. Az egyetemen növényrendszertant tanított. 

Növényrendszertanra engem Nyárádi Erasmus Gyula fia, Nyárády Antal tanított, emlékszem a 

Soó Rezső növényrendszertanát kellett megtanulni. Kemény dió volt! Ő is  szovjet fogságból jött 

haza, mint a tanáraim nagy része. Nagyon megkövetelte a tudást. Első növény amire megtanított  

a  pásztortáska, Capsella bursa-pastoris, volt. S utána több száz gyomnövényt. 

 Prezenszky Tibor, „Preszku”, ő is a jól tanulók csapatába tartozott, de ő gondolkodó, 

törekvő legény volt. Állandó tanulással  szerezte meg a tudást. Szerette nagyon a számtant, de 

sokszor benne volt a csapatban. Ő egy külön egyéniség volt, egy kicsit kilógott a jó tanulók és az 

osztály többsége közül. Sok mindent szervezett az osztályon belül s az érettségi utáni 

találkozókat is Ő szervezte meg mindig. Talán építész vagy gépészmérnök lett. Ha jól 

emlékszem, édesapja Kolozsváron a Jókai utcában, egy híres pékséget tartott fenn. Nagyon finom 

kenyeret sütöttek. 

 Rusz Dezső, „Öcsike”. Jó barátok voltunk, s miután családunk leköltözött a Danton 

utcába együtt jártunk iskolába. Ők a Fürdő utcában laktak. Franciás volt.  Jó közepes tanuló volt, 

de nem nagyon vett részt az osztály életében, inkább bezárkózó csendes fiú volt. 

 Szabó Sándor,  Sanyi, nagyon vagány gyerek volt, az előttem lévő padsorban ült, Kántor 

Laji mellett, ami nagyon jó hatással volt reája. Ők hárman ültek a középső padsorban Bodola 

Tibi, Kántor Laji és Szabó Sándor. Mögöttük Vízi Imre, Rusz Öcsi és én. Vidám, szőkehajú, 

hecckedvelő osztálytárs volt. Nagyon szerette a focit, kosárlabdát az iskolában, s a Dermata 

uszodában a vízipólot.  Amelyet oly tökélyre vitt, hogy  a román vízilabda válogatott tagja lett.  S 

hogy még tökéletesebb legyen a dolog, elvette feleségül Orbán Olgát, a melbourni, mexikói és a 

müncheni olimpiák többszörös vívó díjazottját. Magyarországon élnek. 

 +Székely János, a barna gyerek. Nagyon szerette mindenki, mert mindig kész volt arra, 

hogy valamit csináljon. Szerette a mozgást, cselekvést s közbe-közbe tanult is. Sokat súgtunk 

neki. De jó fejű gyerek volt, általában nem voltak rossz jegyei. Nem volt magas gyerek, nem 

sportolt, talán franciás volt. Nagy barátja volt a Cöninek. Mindig együtt voltak, jóban-rosszban. 

Szerettük mert szókimondó volt, bizony nekem is sokszor oda-oda mondott, de nem lehetett 

haragudni reája, mert mindig elkacagta magát. S ilyenkor mindenki megbocsájtott neki. Közel 

lakott a líceumhoz, s ez arra vitte reá, hogy otthonról mindig későn indult el és sokszor elkésett az 

órákról. 

 Rám egy kicsit mindig haragudott, de nem tudom miért. Érettségi után a Bolyai 

Egyetemen jogot tanult s kihelyezték vidékre valahová Marosludas városba. Most már   

megnyugodott. Nyugodj békében Jancsi! 

 +Tóth Gábor, Gabi. Vidám osztálytárs volt, szerette mindenki. Talán még a monostori 

úti iskolából ismertem, mert ők ott laktak a iskola melletti épületben s bizonyára ebbe az iskolába 

járt ő is. Majdnem szomszédok voltak Wagner Jancsival, akivel egy padban ült és nagy 

barátságban. Volt egy szimpatikus bátyja. Talán még a líceumi első évben bekövetkezett a 
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tragédiája. Nyáron egy táborban volt, s onnan jött haza egészségesen vonattal, ahol hirtelen 

rosszul lett. A Kolozsvárra való megérkezésekor úgy vették le a vonatról, hazavitték, s talán a 

következő nap el is hunyt. Gyerek paralizis. Nyugodj békében, mindig vidám Gabi! 

 +Török Attila, aki az osztály örökmozgó tagja volt. Jól tanult, jól felelt, de csak Bartók 

Bélával volt közeli kapcsolatban, egy padban ültek, egy irányban a Rudolf úton laktak. Nem vett 

részt az osztály életében, magának való gyerek volt. Nem beszélt sokat, nem volt hangos, még a 

hangját sem ismertük. 

 +Tasnádi Márton, Marci. Bentlakó volt, valamelyik kalotaszegi faluból Jó tanuló, jó 

eszű, nagydarab és nagyevő volt. Kevés emlékem maradt meg róla. 

 Vízi Imre, félve írom le az én általam adott „Dugó” nevét, hogy nehogy megharagudjon. 

Imre nagyon ügyes osztálytárs volt, jól tanult, nekem is segített sokszor. Többször versenyezett 

Kántor Lajival. Egyirányban laktunk a Türr Istvánnal párhuzamosan menő, talán József Attila 

utcai iskolában, ahol  az édesapja igazgató volt. Mindig jó barát volt, szerette mindenki, bent volt 

minden osztály rendezte akcióban, jóban-rosszban.  Szolgálatkész volt a tanárok felé is , segített a 

kísérletekben és jól súgott az osztálytársaknak. Nagyon szeretett kosarazni, sokra is vitte ezt a 

játékot. Franciás volt. Érettségi után  tanári diplomát szerzett, talán számtan-fizikából. Sokáig  a 

volt piaristák igazgatója volt. Meglepetésemre feleségül vette a francia tanárnőnk lányát, a 

Debreceni leányt. 

 Wagner János, nevében német, lélekben magyar volt. Ö is  kint lakott a Monostori út 

egyik utcájában, jó barátom volt, sokat jártunk együtt. Angolos volt ő is. Tanult és így elég jó 

jegyei is voltak. A Wagner Jancsi, az Wagner Jancsi volt. Minden tettét előre meggondolta, volt 

benne valami svábos. Ő közvetített Moki felé. Érettségi után az orvosira felvételizett, ha jól 

emlékszem, jó nevű orvos lett. 

            S most bezárom, az én általam szerkesztett osztálynaplót, amelynek megnyitásakor nem 

kellett izgulni, hogy felelés lesz belőle. „Megúsztuk”, szoktuk mondani az osztálynapló 

becsukásakor! Egyetlen  konkluziót azért levonhatunk, ebből az osztályból senki sem züllött  el, 

mindenki megkapta helyét a társadalomban. Egy másik konkluzió lehetne, kitűnő tanáraink 

voltak, aki jól felkészítettek az életre. Mindegyikünk próbált hasznos tagja lenni a társadalomnak. 

            S most néhány  szót az A osztályba járt osztálytársakról. Sajnos nem nagyon ismerem 

őket, sem az iskolából, sem az érettségi után, de néhányan vannak akiket jobban ismertem.  

Nyissuk meg annyira az osztálynaplót, amennyire ismerem őket. Alakjuk ma is előttem van, s 

néhány  jellemvonásuk is, ezekről tudok beszámolni. 

  Barazsuly Emil, róla írok majd bővebben mint főiskolai évfolyamtárs. Addig is Emil 

mindig egy  kutató, utána járó, könnyen nem meggyőzhető fiú volt. Bentlakó létére  mindig ott 

volt a  történések  közelében. 

 Bikfalvi Károly, magas jóvágású fiú volt, jól sportolt, már a Református Kollégiumból 

ismertem. Boldis tanár engem mindig összetévesztett vele, mindig Bikfalvi és nem Kiss Károly 

voltam. 

 Buchwald Péter, az I.C-ben voltunk osztálytársak, fent lakott a Békásban, édesapja  járt 

mindig utána. Nagyon tehetséges jó tanuló, de a vagányságban is mindig benn levő gyerek volt. 

Szerettem, jó barát és osztálytárs volt. Kicsi vékony dongájú, de  a sportot a focit és a teniszt, 

nagyon szerette 

 Csoma Zoltán és Dezső György, kettejüket egyszerre kell leírnom, mert két Donáth úti 

jó barát volt, a felsőbb tízezer képviselője. Nem voltunk jó viszonyban. 

 Demeter Tibor, agronómus lett, jó tanuló, szorgalmas fiú volt.  
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Juhász Bálint, egy mezőségi legény, bentlakó. Jó tanuló volt és sokra is vitte az érettségi 

után,  mérnöki diplo mát szerzett s Vásárhelyen az Electromureş gyárban dolgozott, majd egy   

Kft-t nyitott, számítógépes munkával. 

 Kiss Ernő, egy kalotaszegi fiú volt, jól tanult. Az agronómiára felvételizett, de onnan 

lehetősége nyílt egy magyarul jól beszélő román fiúval, Ardelean Teoval, egy  magyarországi 

mezőgazdasági egyetemre kijutni. Azonban 1956 hazahozta őket, Ernő a Marosvásárhely melletti  

Állattenyésztési Kísérleti Állomás gazdaságában dolgozott, mint mérnők. 

 Köblös Antal-Anti, jó tanuló volt és nagyon közel kerültünk egymáshoz, különösen 

azután, hogy mindkettőnket az akkori  I.M.SZ városi bizottsága katonai akadémiára javasolt és 

mindketten Bukarestben visszamondtuk ezt a felajánlott lehetőséget. Anti geológus mérnök lett, 

többször találkoztam vele. Jól éreztem vele magamat. 

 László Gábor, a refektől az I.B-ből ismertem, nagyon jó tanuló, szorgalmas fiú volt.  

Orvosira ment Vásárhelyre és az orvosi elvégzése után Csíkba helyezték, ahol Csíkszeredai 

tartózkodásom alkalmával többször találkoztam vele. Jó nevű orvosa lett Csíkszeredának.                      

 László László, nagyon régi ismerős volt, még a monostori úti III. számú iskolából. 

Tordaszentlászlói volt, s szüleivel a második bécsi döntéskor Kolozsvárra menekültek. Jó barát 

volt végig. Orvos volt Balánbányán s onnan valahova  Nagyvárad mellé került. Nagyon jó hangja 

volt, szépen énekelt. Majdnem rokonságba kerültünk. 

 Lászlóffy Aladár, róla bővebben a barátok rovatban írtam. 

 +Lupescu Radu, nevében román, nyelvében magyar volt. Kolozsváron többször 

találkoztam vele, egy mozivállalatnál dolgozott. Nyugodj  békében! 

 Mádly Lajos, inkább sporttevékenységét ismertem, mezei és hosszútáv futással 

foglalkozott. Jó eredményeket ért el. A híres kolozsvári pálinkafőző Mádly család  tagja volt. 

Nagyváradra került. 

  Nádasi Ferenc, kicsi gömbölyű iskolatárs volt, akinek volt egy nagyobb hasonló termetű 

bátya. A két Nádasi, akik a Kolozsvári Magyar Színházban a „Vörös nyakkendő”  című darabban 

játszottak a Kahána testvérekkel. Nádasi nem ment egyetemre, nagyon szép szakmát választott, 

ékszerész lett. Nyugodj békében! 

 Péterffy László, sportos kemény legény volt, elvégezte az orvosit és Magyarországon lett 

sportorvos.  

  Schoplocher Rudolf, mozgékony sváb fiú volt, ki is ment Németországba.Talán német 

lett belőle. 

 Székely Dániel és Valkay Péter, mezőségi gyerekek voltak, szerettem őket, ragaszkodtak 

hozzám. Nyugodjatok békében!  

S itt bezárom, a Jócsák János osztályfőnök vezette osztálynaplót. Ebben az osztályban is  

mindenki megtalálta megfelelő helyét az életben, senki sem züllött el. 
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AZ 1954-ES VILÁGBAJNOKSÁG MEGÉLÉSE. 

 

 
Puskás Ferenc, Öcsi, a pályán1954-ben 

  

1954 június-július-Bern-Svájc. Ezek olyan dátumok, és olyan helyek, amelyek az akkor 

élő, minden magyarnak az örök emlékezetében maradnak. Tulajdonképpen ezek a dátumok a 

magyar foci diadalmenetét jelentik. A diadalmenet 1952-ben a helsinki olimpián indult el, amikor 

augusztus 2-án Jugoszláviát veri a magyar válogatott 2:0-ra, a döntőben, Puskás és Czibor 

góljaival. Már ekkor, majd a rádióhoz ragadtunk, izgalmunkban, drukkoltunk s győztünk. Igen 

minden magyar foci győzelem a mi győzelmünk is volt. Így éreztük mi 4 magyar év után, s így 

érezzük ma is. Így érezte Erdély egész magyarsága. Az olimpiai aranyérem után jöttek az 

olaszok, a franciák, a svédek, a svájciak elleni győzelmek, amelyeket mindig a rádió mellett 

drukkoltuk végig. Ezekben az években 1952-53-ban ismerjük meg a későbbi csodálatos   

rádióriportert, Szepesi Györgyöt. Az elején édesapámék Pluhár Istvánhoz hasonlították, aki a 

Magyar Rádió addigi  foci mérkőzések, legendás közvetítője volt. A magyar focicsapat és 

Szepesi György  legnagyobb sikere 1953 november 25-én volt, akkor amikor a magyar csapat, az 

angol  csapat 90 évi veretlensége után 6:3-ra legyőzte Angliát, a Wembley stadionban. Szepesi 

György  akkori közvetítése, a magyar szívekhez szólt, a miénkhez is. A magyar gólok 

örömmámorba vittek mindenkit. Hidegkúti csodás három gólja, Puskás két gólja és Bozsik Cucu 

gólja örökre emlékezetünkbe maradt. Örömünkben sírtunk. S nagyon jó érzés volt magyarnak 

lenni akkoriban. Akkor hallottunk először az angol foci szentélyéről, a Wembley Stadionról, ahol 

a mi csapatunk, a magyar csapat legyőzte, a focit mint a játékot, feltaláló angolokat. Hetekig 

tárgyaltuk a gólokat, s Szepesinek a bemondásait Hidegkúti és Puskás minden napunk emberei 

lettek. Ők lettek a mi jelképeink, őket utánoztuk mindenben annak alapján, ahogy a rádióban 

Szepesi Györgytől hallottuk. A mi gombfoci meccseinken is Puskások és Hidegkútiak meg 

Bozsikok játszottak. Az egész tél alatt vártuk a visszavágót, mert elterjedt a hír, hogy az angolok 

megakarják bosszulni ezt a csúfos vereséget. Jöttek a hírek az angolok különös készülődéséről, a 

Népsport is napirenden tartotta ezeket a híreket. S aztán elérkezett 1954 május 23-a Budapesten a 

várva-várt angol-magyar visszavágó mérkőzés. A rádió mikrofonjánál újra Szepesit hallottuk, 

amint az 1-2.-3.-4.-ik...egészen 7. gólig közvetíti részünkre az újabb magyar győzelmet. A 

hetedig gólnál már  azt hittük, hogy nem is lesz megállás. Óriási örömünk volt, mert az angolok 

csak egy icurka-picurka válaszgólt tudtak rúgni Grosicsnak. Elmaradt a visszavágás, s lehajtott 
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fejjel kellett kivonulniok a mérkőzés végén az angoloknak a pályáról, Szepesi György szerint. 

Fejet kellett hajtani a kevély angoloknak, a magyar foci, a magyar  játékosok és a magyar 

játékosok tudása előtt. Lélekben mi is ott voltunk a Népstadion lelátóján, a több mint 50.000 néző 

között. Boldog nemzedék voltunk akkor, azzá tett a magyar labdarúgás, az „Aranycsapat”. Nem 

éreztük, hogy közöttünk ott van a román-magyar határ, sem azt, hogy Romániában élünk. Mi 

boldog magyaroknak éreztük magunkat. Lantos, már ha jól emlékszem a mérkőzés elején 

elindította a gólok sorát. Két gólt rúgott Puskás Öcsi, a mindenki Öcsije, Kocsis felhő fejesei, 

Hidegkúti és Tóth II. egy-egy gólja, Szepesi szerint a foci aranykönyvébe való gólok voltak. Mi 

is oda jegyeztük fel mindegyikünk aranykönyvébe ezeket a gólokat. S most is ott vannak, az 

emlékezetes 6:3 mérkőzés magyar góljaival együtt. Az angol játékosok közül csak Wright  neve, 

a csapatkapitány neve  maradt meg emlékezetemben.  

 Ezen nagyszerű eredménnyel végződő  mérkőzések után, következett a nagy izgalommal 

várt világbajnokság, a Rimet-kupáért Bernben. A döntő mérkőzést Lászlóffy Aliéknál közösen, 

hármasban Ali, Lóri és én hallgattuk végig. A világbajnokság előtt, azt hiszem evvel nem 

mondok ujjat, mindenki a magyar csapat világbajnoki címét várta megvalósulni. Biztosak voltunk 

benne! El sem hittük volna, hogy lesz egy csapat a világon amelyik legyőzheti a magyar csapatot.  

S most visszagondolva, igazunk is lett, mert nem egy csapat, hanem a bíró győzte le a magyar 

csapatot, amikor 3:2-nél Kocsisnak a 16-oson belüli felvágásáért nem adta meg a 11-est és 

amikor a Puskás szabályos gólját, szintén nem adta meg. Később a bíró bevallotta, hogy mindkét 

esetben tévedett. 

 Vigasztalásként, inkább legyen leírva az a győzelmes menet, amelyen a döntőig ért a 

magyar csapat velünk együtt. De még előtte, íme  a még most is a kívülről fújt nagyszerű magyar  

csapat felállítása. Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, 

Zakariás József, Kocsis Sándor, Puskás  Ferenc, Hidegkúti Nándor, Czibor Zoltán, Tóth Mihály  

s most úgy, ahogy mi zúgtuk, akkoriban: Grosics-Buzánszky-Lóránt-Lantos- Bozsik-Zakariás-                                                         

Czibor-Kocsis-Puskás-Hidegkúti-és Tóth. 

 Minden kolozsvári magyar gyerek, kívülről fújta ezt a felállítást. De meg kell jegyeznem, 

hogy akkoriban nagyon sok  kolozsvári román is ismerte kívülről a magyar  csapat felállítását. 

Épp vakáció volt az iskolában, szabadok voltunk, s mindenki kereste a rádió közelségét. 

Akinek nem volt rádiója az bekérezkedett a rádiótulajdonos barátjához, ismerőséhez, 

szomszédjához, de rádió közelbe került mindenki délutánokra. Az üzletek bezártak, a gyárakban 

megállt a termelés, ami annak is betudható, hogy akkor Kolozsvár még magyar többségű város 

volt. A város a mérkőzések kezdetére elnéptelenedett, csend ült a városra. Csak bent a házakban, 

vagy az udvarra kitett rádiók zaja hallatszott. Én is otthon hallgattam leginkább a mérkőzéseket 

az elején, de ahogy haladtak elő a magyar csapat győzelmei, úgy szükségessé vált a közös  

meccshallgatás Aliéknál. 

 Első mérkőzés, az ismeretlen Dél-Korea csapatával volt. Mi leginkább addig Dél-

Koreáról csak az 1950-ben kezdődött Észak és Dél Korea közti háborúval kapcsolatban 

hallottunk, amely  nem rég, ha jól emlékszem 1953 őszén fejeződött be, egy patthelyzettel. 

 A mérkőzés eredménye, már nem volt patthelyzet, mert fölényes eredménnyel győzött a 

magyar csapat 9:0-ra. Nagyon biztató kezdet volt, igaz mindenki el is várta a győzelmet, de 9:0  

az csak 9:0. Bizalmunk erősödött. A következő mérkőzés már keményebbnek ígérkezett. A német 

csapat már nem egy ismeretlen távol-keleti ország csapata volt, s ezért nagyobb izgalommal 

vártuk a  mérkőzést. Tudtuk, hogy a németek mindig is kemény diót jelentenek. 
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 De Szepesi hangján, elindult számukra is a mérkőzés. Már az elején  keményen kezdték a 

játékot a németek, de a magyar csapat góljai is születni kezdtek. Egyre nyugodtabbak lettünk, 

addig amíg a német csapat egyik játékosa Liebrich nem áll reá egészen Puskásra, s le nem rúgja 

annyira, hogy Puskás a következő két nagyon fontos mérkőzésen nem játszhat. Végül is a nagy 

harc eredménye 8:3  javunkra és Puskás lesérülése. Ma már nehéz visszaadni, szóban, leírásban 

azt ahogy Szepesi akkor közvetítette a mérkőzést, mert Ő mindig a csapattal élt. S ami a pályán 

történt azt Szepesi az Ő nagyszerű szókészletével, lendületével, egyéni megélésével a rádió 

hullámain eljuttatta hozzánk is, s  amelybe a hallgatóit  mindig be tudta  kapcsolni 100 °C-on.  

 Szepesi lelkesedésével éltük meg mi is, ezeket a nagyszerű magyar fegyvertényeket. 

Lélekben ott voltunk  mi is  a pálya szélén és szabadon drukkolhattunk. Mekkora volt  az öröm 

amikor Szepesi, Puskás góljairól számolt be, vagy Kocsis felhőfejeseiről, Cucunak az ellenfél  

támadásainak sikeres megállításairól, vagy éppen góljairól és Grosicsnak, mint a fekete párduc, 

védéseiről. 

 S azt is szerettük Szepesiben, hogy közvetítéseiben nem volt  korner, hanem szöglet, nem 

volt taccs, hanem bedobás, nem volt henc, hanem kezezés, nem volt half, hanem fedezet, nem 

volt bekk, hanem hátvéd. Megmagyarosította a labdarúgás elnevezéseit. Ez is az Ő érdeme. 

Szerettük azért is, mert mindig kapott valami elmondanivalót a játékosokról, játékon kívüli  

dolgaikról, ami nem számított sohasem pletykának. Amikor a magyar csapat például a 

románokkal játszott, akkor mindig a román csapatban levő magyarokat, magyar családi és 

keresztnevükön említette. Sokszor utalt a KAC-ra a NAC-ra és a volt magyar válogatottra, 

amelybe erdélyi magyarok is játszottak. Az erdélyi városoknak csak a magyar nevét hallottuk 

tőle. De csak tőle, mert bizony az akkori magyar rádióban sokszor másként hallottuk. S ez fájt 

mindegyikünknek. 

 De elbarangoltam a világbajnokságtól, ezért vissza kell térnem sürgősen, mert  két olyan 

mérkőzésre kellett készülnie a magyar csapatnak a negyeddöntőben, amelyek nagyon nehéznek 

igérkeztek. Első Brazilia és ha legyőzi Braziliát, Urugay következik. S jött az első mérkőzés. 

Legyőzte a magyar csapat a Brazilokat! 

 Féltünk a mérkőzéstől, mert csak a nagy hírét hallottuk a braziloknak, hallottuk, hogy ők a  

labda zsonglőrei, s 1950-ben ők játszották a világbajnoki döntőt. Igaz, kikaptak Uruguay-tól de  

mint döntős ez is már nagy rangot jelentett nekik. Tehát a következő ellenfél a félelmetes  

Brazilia. Félelmünket tetőzte az is, hogy Puskás nem játszhatott, lerúgták. Helyette Tóth II. 

játszik, tudtuk meg Szepesitől, a mérkőzés kezdetén. 

 Azt is elmondta Szepesi, hogy a fotball berkekben az a szólás jár, hogy „A brazilok nem 

tudnak veszteni!” Ez előbb jó játékot jelenthet a mérkőzésen, de ha nem megy így, akkor jön a  

durvaság, verekedés a brazil csapat és a szurkolóik részéről. 

 Pokoli hangulatban kezdődött el a mérkőzés, Szepesi hangját is alig hallottuk. A brazil és 

az uruguayi szurkolok működésbe léptek, s mégis az első 10 perc után 2:0 Magyarország javára. 

A mérkőzés egyre durvábbá vált, Tóth II.-t  lerúgják, utána 2:1. 

 Szepesi már majdnem sír, amikor egymás után rúgják le a magyar játékosokat. Annyira 

durvává válik a mérkőzés, hogy 11-est ítél a játékvezető. Lantos berúgja, 3:1. 

 Verekedés tör ki a mérkőzésen, Santos Bozsikba rúg, a játékvezető mindkettőjüket 

kiállítja. A brazilok támadnak, támadnak 3:2- re alakul a mérkőzés. De, megnyugtatásunkra, 

Kocsis berúgja  a negyediket. 4:2 javunkra. 

 A mérkőzés botrányba fullad a végén, a brazilok berohannak a pályára és Tóth II.-t meg 

Czibort a szó szoros értelmében leütik. 
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  Szepesivel izgúltuk végig a mérkőzést, sírtunk, örvendtünk, mérgelődtünk és a következő 

dél-amerikai ellenfélre gondoltunk az aktuális világbajnokra, Urugayra, az „urukra”, Puskás és 

Tóth II. nélkül. 

 A magyar csapatot Szepesi, ha jól emlékszem, egy megostromolt várnak, hajónak nevezte. 

Kifáradt a csapat, még lelkileg is. De csak elkezdődött újra Szepesi György közvetítésével a 

mérkőzés. A kétszeres világbajnok Urugay és a brazilokat móresre tanító magyarok között. 

Mindegyikünk az izgalom tetőfokán volt. A két mérkőzés között persze, mindent 

megtárgyaltunk. Szidtuk a brazilokat, nem voltak már labdazsonglőrök, hanem mészárosok. 

Féltettük a magyar csapatot, tudtuk, hogy az Uruguay elleni mérkőzés nagyon nehéz lesz, de már 

bíztunk a magyar csapatban. Csak sajnos nekünk nem volt lehetőségünk a rádió mellett,  

hangosan biztatni a magyar csapatot, hogy „Hajrá magyarok!” Pedig nagyon szerettük volna 

biztatni Kocsist, Hidegkútit, Bozsikot mert bizony a hangos tetszés nyilvánítás, biztatás levezeti 

egy kicsit a mérkőzés  izgalmát. Ez nekünk erdélyieknek, vajdaságiaknak, felvidékieknek nem 

adatott meg. De ott volt a mindenkori Szepesi Györgyünk, a Kossuth Rádió mikrofonja mellett, 

aki velünk izgult, rúgta a gólokat, örvendett, s velünk sírt. Ő vezette a csapatot, a mérkőzést, 

öntött lelket a játékosokba, biztatta őket, megdicsérte őket, de hányszor?! Ő volt a mi, magyar 

csapatunk.                                                        

 Felhangzott a Magyar Himnusz, s elkezdődött az Uruguay válogatottja elleni sorsdöntő 

mérkőzés. Ha győznek a mieinkek,  döntőben vagyunk, súgtuk bátortalanul egymásnak. 

 Nekünk akkor is, ma is a Himnusz a mindent jelentette. Nekünk itthon tiltott zene volt, 

nem volt szabad eljátszani, elénekelni, de a mérkőzések alkalmával Kolozsvár utcáin zúgott a 

magyar Himnusz, minden  rádió maximumra volt felerősítve. 

 Egy kipihentnek tűnő, magyar csapat kezdte el a 90 percet játszani Uruguay tizeneggye 

ellen, Puskás nélkül. A mérkőzés lendületes volt, s Czibor góljával az első félidőben 1:0-ra 

vezettünk. Nagyon bíztunk, de továbbra is tartottunk az uruktól. A második félidőben Hidegkúti  

újra a hálóba talál s 2:0 az eredmény. De az uruk magukra találnak és kiegyenlítenek. a  mérkőzés 

végére amikor 2:2  lett az eredmény. Izgultunk, sírtunk, kacagtunk s jött a hosszabbítás. A 112-ik 

percben Kocsis fejese lazít az izgalmakon. S mindjárt reá 4:2-re alakul az eredmény. 

Megismétlődött a brazilokkal elért eredmény, győzött a magyar csapat. MAGYARORSZÁG 

DÖNTŐS,  második alkalommal! 

Nagy az öröm, leírhatatlan, kimegyünk az utcára ismerőseinkkel össze ölelkezünk. 

Ünnepeljük a magyar foci nagy győzelmét. 

 S bizakodva értesülünk és meglepődve arról, hogy a döntőben újra az N.SZ.K az 

ellenfelünk. Nem akartuk elhinni, lehetetlennek tűnt, de a hírben volt egy  kis  bizalom is, hisz 

egyszer már legyőztük a németeket. Nem lehet baj, Magyarország világbajnok máris, s gondoltuk 

magunkban és beszéltük meg egymás között. „Ha már egyszer legyőztük 8:3-ra az N.SZ.K-t, 

akkor másodszor is biztosan  legyőzzük”, volt az általános vélemény. Milyen szép álom volt! 

  Következett a valóságos döntő 1954 július 4-én, az 1952 óta veretlen magyar csapat és a 

jó nevű  nyugatnémet csapat között. De inkább lássuk a  mérkőzést, Szepesi György közvetítése 

alapján, úgy ahogy az, az emlékezetemben megmaradt. Fájdalmas mérkőzés volt, ezt előre kell 

bocsájtanom, mert nagyon jól indult, és nagyon rosszul végződött. 

 A mérkőzés első legjobb híre az volt, hogy Puskás újra játszhat. Emlékemben  sáros, 

ködös, esős mérkőzés volt. De hallgassuk csak Szepesit, aki  kiált, Góóól! Puskás Öcsi gólja,1:0. 

Szépen játszik a magyar csapat, s újra kiált Szepesi Góóó! Czibor lő, gólt! 2:0, már a mérkőzés 

elején. Boldogok voltunk! Nagyon boldogok! Győz a szocialista Magyarország, a kapitalista  

N.SZ.K felett. Ilyen gondolatokat is megengedtünk már magunknak. De a következő percekben  

2:1 és 2:2, hihetetlen volt. Nem hittünk a fülünknek. Grosicsot lerántják, Kocsist felvágják a 16-
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oson belül a játékvezető nem sípol. Lantos hibázik Rahn, (a nevét nem felejtettük el soha), 

bevágja a harmadik német gólt, 3:2. De bíztunk Puskásban és be is rúgja az egyenlítő gólt, a bíró 

nem adja meg. Szepesi és mi is tiltakozunk mindenki a maga módján, de semmi. Végeredmény 

N.SZ.K-Magyarország VB döntő 1954, Bern, 3:2.    

         Kb. harminc évre reá, egy  Tv adásban, Grosics Gyula azt mondta, hogy megfogadta az 

egész csapat még akkor, hogy a vereség okát, soha senki nem mondja el s ezért Ő sem mondhatja 

el. Örök titka maradt ez is a magyarságnak, mint Petőfi sorsa 1849-ben, a Segesvár melletti 

fehéregyházi síkon vívott csatában. 

Az  1954-i Világbajnokság gólkirálya Kocsis lett 11 góllal, s a legjobb játékosa Puskás 

Ferenc. Az N.SZ.K lett a világbajnok, s a világ legjobb foci csapata pedig a magyar  csapat. 

 

KÖZÉPISKOLÁS ÉVEIM FOLYTATÁSA. 

 

 Az államosítás után igazgatónk Dr.Árkossy Sándor lett, egy magas, sportos kinézésű 

jóvágású ember. Mindenki szerette, pontos, precíz igazgató volt, szerette a jó és szép munkát. 

Különben földrajz tanár volt, engem nem tanított. Futballozott is a tanárok csapatában, a piarista  

és az uniterek tanári csapata ellen .A tanári futball csapatban akkoriban, még játszott Kovács Béla  

sporttanár, később Bóldis László sporttanár is. Jócsák János magyar tanár, kapus volt, Kocsis és 

Jurás Tibor orosz tanárok, Pál András osztályfőnökünk. Nagy meccseket játszottak, s mi 

drukkoltunk tanárainknak.  

  Haladt előre a kommunizmus velünk együtt. Dr. Árkossy Sándort, Somay Rezső követte, 

aki akkor végzett a Bolyai Egyetemen és hozzánk került igazgatónak. Alacsony termetű, de 

szigorú igazgató volt, (u.m.: Sajnos Ő volt az akinek el kellett szenvednie a román osztályok 

beindítását az új nevű Ady-Sincai Líceumba, amely gyorsan egy pár év alatt csak Sincai Líceum 

lett, s az ma is 2009 július 14-én csak román osztályokkal. A református egyház, még ma sem 

kapta vissza jogos tulajdonát, a mi  kollégiumunkat - líceumunkat!). 

 

* 

 

 Az ötvenes évek elején Kolozsvárra látogatott egy román-magyar kulturális egyezmény 

keretében, Gyurkovics Mária és Símándi József Magyarország neves opera énekesei, de a hatás 

tompítására lehoztak egy bukaresti opera énekest is, akit Stirbeinek hívtak. Igaz szép hangú volt ő 

is. A kolozsvári sétatéri Magyar Színházban, a Román Színházban és a Diákházban léptek fel. A 

Magyar Színházban olyan óriási sikerük volt, hogy hosszú percekig zúgott ütemesen a S-i-mán-di 

meg a Gyur-ko-vics, na meg a Stirbei neve, ütemes tapssal. Erre én is bejutottam, ott lehettem. A 

diákházi előadásra már nem kaptunk jegyet, itt operett dalokat  énekeltek, és többen  a diáktársak 

úgy határoztunk, hogy valamilyen módon belógunk. A szomszéd kertből akartunk bejutni ahová 

a kerítésen keresztül bemászva  jutottunk volna be, de az oldalt levő ajtók be voltak zárva így 

nem tudtunk bejutni, Viszont egy szemfüles rendőr és egy rendező meglátott és össze szedtek 

minket, büntetést róttak ki ránk, amit egy bírósági tárgyalás alkalmával később eltöröltek  Így a 

büntetést, nem kellett kifizetnünk. Emlékszem a román Operában tartott előadás alkalmával  a 

rendőrség, lezárta a környéket annyira, hogy csak nagy kerülővel juthattak azok is haza, akik a 

környéken laktak. Nagyon félhettek tőlünk, magyaroktól! 

   

* 
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Elvtársi összejöveteleket szerveztünk a volt Református Kollégium és a volt Református 

Leányiskola diákjai között, teadélutánnak is neveztük őket, de elvtársi összejövetel volt a 

hivatalos megnevezése. A zenét, mi diákok szolgáltattuk, legtöbbször szájharmonikával. Székely 

János volt az aki jól szájmuzsikázott. Nekem is volt szájmuzsikám és tanulgattam is rajta 

játszani,de sohasem vittem annyira, hogy nyilvánosan szerepeljek. Egyszer egy elvtársi  

összejövetelen, én is oda álltam Székely Jancsi mellé a szájmuzsikával, de ő rögtön rám szólt, 

hogy másként kéne szóljon a szájharmonika. Azóta többet a számhoz sem vettem. Ha zongora 

került elő, azon Buchwald Péter, a későbbi R.M.D.SZ-es szenátor játszott, szájharmonikán pedig 

Székely János néhai osztálytársunk. Mivel én nem tudtam szájharmonikázni, így én inkább 

szerveztem ezeket az összejöveteleket. Egyszer felkértük a Zeneiskola zenekarát, hogy jönne el 

egy elvtársi összejövetelünkre és szolgáltatna zenét. Nem jöttek el, s aki megtagadta az Simon 

Emil, az akkori I.M.SZ titkára a Zeneiskolának, aki később a kolozsvári Filharmónia neves 

karnagya lett.  

Közben alattomosan  haladt előre  a román nacionál-kommunizmus térfoglalása. 

 S ebből egyszer, nagy baj történt a líceum udvarán, építési célból lefoglalták a Líceum és 

tornatermünk közötti nagy udvart, s így megszűntek a nagy foci meccsek. Persze már akkor 

működött a román nemzeti akarat, a Babeş román egyetemnek szüksége volt bentlakásra és pont 

a magyar Líceum udvarát kapták meg erre. Lebontották a magas terméskőfalat, amely körbe 

fogta az udvarunkat, s amely véleményem szerint, a kolozsvári vár valamelyik falából épült, s 

hamar, egy év alatt 3 emeletes bentlakást húztak fel Líceumunk udvarára, elfoglalva több mint a 

felét.  

 Mindenki felháborodott, közöttük én is és egy újságcikkben tiltakoztam a bentlakásnak,  a 

mi udvarunkra való építése ellen. A cikk meg is jelent a kolozsvári Igazság  újságban. Ez volt az 

első cikkem amely megjelent egy újságban. Azóta...Vajon  mit is tartalmazott az a cikk? 

          Középiskolás éveimben táborokba is jártam. Egyik táborról amelyben részt vettem egy 

képem is maradt. 

 

  
A Poiana Ţapului-on,1954.I.1-10 között 

 

  Ez a tábor Poian Ţapuluion volt a téli vakációban. Két emlékem maradt fenn az egyik 

humoros, a másik viszont  nagyon fájó. Kezdjük a fájóval. Ha jól emlékszem egy kicsi mit 

ugrálsz galaci román szobatárs, avval dicsekedett, amikor megtudta hogy magyar szobatársa van, 

hogy: „Mi románok háromszor jártuk meg Budapestet!” S evvel később is sokat bosszantott. 

Sajnos igaza volt. 

 A másik emlék az tényleg humoros, mert a következő történt. Esténként a vacsora után  

mindig kimentünk a kisváros korzójára, ahol a helyi, meg a táborlakó lányokat figyeltük, le-le 
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szólítgattuk, megjegyzéseket tettünk ruhájukra, hajukra, sapkájukra stb. A táborban 5-en voltunk 

magyar fiuk Kolozsvárról, Vásárhelyről, Váradról. Mindig együtt jártunk sízni, kirándulni s 

persze az esténkénti járatokat is közösen végeztük a korzón. Egyik este a bukaresti leánycsapat 

került elénkbe. Nagyon szép román lányok voltak, s persze mi sokat megengedtünk magunknak 

mert tudtuk, hogy magyarul úgysem tudnak. Keményebb megjegyzéseket is megengedve egy  

nagyon szép, ébenfekete  kislány alakjára,  egyszer csak hátra fordult és megszólalt magyarul. 

„Nem hagyjátok abba?”                                                    

De bizony, mi rögtön, minden apelláta nélkül abba hagytuk, mert annyira meglepődtünk, 

hogy szólni sem tudtunk többet. Lassan haza ódalogtunk, megszégyenítve. 

Másnap a klubban újra találkoztunk vele és barátnőivel, de akkor ő szólt hozzánk és 

bocsánatot ígért. Szerencsére nem volt sértődékeny, vagány csajnak mondaná a mostani fiatal. 

  Egy másik tábor emlékeit, amelyik Drajna de Joson, Văleni de Munte mellett volt, két 

kapott kicsengetési kártya őrzi. Mindkettő Sepsiszentgyörgyről származik. Egyik kicsengetési 

kártya feladója, a nagyon kedves és nagyon eleven, szőke székely kislány volt, Munzlinger 

Erzsébet, s, hogy milyen alkalomból és céllal küldte a kártyát, az kiolvasható az általa írt 

idézetből. 

 

 
 

 Egy másik emlék szintén Sepsiszentgyörgyről Jecza Tibor, a táborban barátomtól 

megismert  barátomtól származik, akivel még sokáig leveleztünk a tábor után is   
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Magyar csoportkép a Drajna de Jos-i táborból, 1953  július 5-30 között     

 

A következő képen az a  Kiss Károly néz szembe velünk, aki  készül az érettségire 

de a  koponyájában még ott vannak a  komunizmusnak a jelszavai, ő akkor még  proli gyerek volt 

a javából. A elkövetkező évek hozzák lépésről-lépésre a tisztulást, a felismerést.  

 

 
Az érettségi előtt a Botanikus kertben 

 

A BALLAGÁS, ÉRETTSÉGI ÉS A TABLÓ MESÉJE. 

 

 De szép lassan teltek az iskolaévek, közeledett a ballagás, az érettségi és a tabló 

készítésének az ideje. Az ember életében, egyszer ballag a középiskolából, ezért szeretné 

emlékezetessé, egyedivé tenni. De ugye az utolsó osztályfőnöki óra, a virágok sokasága és 

sokszínűsége, illat, az osztályfőnök útra bocsájtó ünnepi beszéde, az igazgató üzenete, ezek 

minden ballagáskor hasonlóak. De kérdésessé vált, hogy milyen ballagási dalt fogunk énekelni   

akkor, amikor utoljára végig járjuk az osztályt, az iskolát. Ugyanis 1954-ben a „Ballag már a vén 

diák, tovább, tovább” még elfogadható lett volna, habár  a ballagás sem lehetett jellemző a harcos 

sebességgel száguldó fiatalokra, de a „filiszter leszek magam is” egyáltalán nem illett hozzánk a  

„jövőt építő fiatalokhoz”. Sajnáltuk, hogy  ezt a nagyon szép, hagyományos diákballagási  dalt, 

nem énekelhettük  

Ezért  egy másik dalt, egy  népdalt választottunk az: 

„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek 

            Hosszú út porából köpönyeget veszek”, énekeltük. 

Ma is emlékszem arra a különös, csak akkor egyszer érezhető, megható érzésre, amikor 

ezt a dalt énekelve és kifelé haladva az iskolából rádöbbentem, hogy vége az iskolának, az iskolai 
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életnek.  Nincs hova többet iskolába járni. Fájó érzés volt, s nagyon keményen megható, de egy 

cseppet büszkék is voltunk. Sikerült! Délután, ballagási vacsorára gyűltünk össze a két osztály 

együtt, amely akkori elhatározásunkat megtartottuk 50 éven keresztül. S közösen ültünk le azóta 

is, a régi padokba, az osztályfőnöki órákra, közösen mentünk ki a Házsongárdi temetőbe  

megkoszorúzni elhalálozott tanáraink és osztálytársaink sírját. S gyűltünk össze valamelyik 

vendéglőben  egy kicsit mulatni, elbeszélgetni és az osztálytársak feleségeit megtáncoltatni. 

Igaz, még hátra volt az érettségi vizsga, amely még tartogathatott meglepetéseket. De 

akkor ez a különös érzés elhatalmasodott mindegyikünkön, szüleink akik ott voltak, ők is sírva   

vártak minket. Új élet előtt álltunk mindannyian. Ma is mikor ezen sorokat írom újra 

elérzékenyülök, visszaemlékezve az 1954-es évi nyár kezdetére. Tényleg, egyszer ballag az 

ember életében! 

 A ballagás után egy hétre, megkezdődtek az érettségi vizsgák, amelyek sikerültek és 

tovább léphettünk. De közben, érettségi tablót kellett  készíteni, ami  évszázados hagyomány  a 

magyar gimnáziumokban és kollégiumokban. Emlékszem még a Református Kollégium évében  

a falak a folyosókon, végig a felső emeletig, tele voltak érettségi tablókkal. Elődeink reánk 

fikákra néztek a tablókról sokszor szigorú, sokszor a jövőbe kémlelő tekintettel és  

figyelmeztettek arra, hogy a Református Kollégium fikája vagyok  Szigorú igazgatók és tanárok 

sokasága nézett még reánk, akik közül mi már senkit sem ismertünk. Elvitte őket a két 

Világháború szele,  s csak a szigorú, vagy a jóságos tekintetük maradt meg részünkre. Néztük a 

feliratokat és a képeket, próbáltunk tájékozódni az osztályról, a diákokról. Minden esetben a rend, 

a hagyomány és a nagynevű tanárok iránti tisztelet, a református vallási oktatás, kollégiumi 

eredményét  éreztük. Tiszteletet parancsoltak ezek a tablók, elődeink és  a kollégium iránt. 

  De a tanügyi reform első évében, ezek az évtizedes érettségi tablók, már nem feleltek meg 

az új rendszernek és sajnos a kollégium padlására kerültek. Megüresedtek a falak, s csak 5-6 új 

tabló került újra falra, az új érettségizők tablói. Sőt  elterjedt, hogy nem is engedik meg új tabló 

készítését és sokáig nem is tudtuk, hogy lesz-e tablónk? Addig amíg senkit sem kérdezve, a két 

osztály összegyűlt és döntöttünk: „Lesz tablónk!” 

 A tabló körüli munkákat Ali és én vállaltuk el. Ha jól emlékszem Székely Jancsinak volt 

egy tablókészítéssel foglakozó ismerőse, aki egy bizonyos ősszeg ellenében elvállalta a tabló 

elkészítését. Kérdés lett, hogy mit írjunk fel a tablóra, mint iskola megnevezést mert épp az 

érettségi idején változtatták meg a líceum  elnevezését, amiről már írtam előbb. Milyen képek 

legyenek felfestve, s milyen tanárok kerüljenek tablóra, s milyen idézettel indulunk útnak az 

életbe? Szép lassan döntöttünk, baloldalt egy modern mozdony halad előre, jobboldalt a gyár 

pöfékeljen, s középen az líceum épülete legyen. A két oldali kép az akkori elvárásoknak 

megfelelően  készült el és  a biztos  jövő felé haladást jelképezte. S mivel két osztály került egy  

tablóra, zsúfolt lett a tabló, csak az igazgatónk Somay Rezső képe és a két osztályfőnök, Jócsák 

János és Pál András, képe került fel. 

Idézetnek talán Ali választotta ki, a  következő József Attila versidézetet: 

                                     „Mi vagyunk az élet fiai, 

                                      A küzdelemre  felkent daliák” 

 Az, hogy küzdelmes életünk volt, az beigazolódott, de, hogy senki sem kent fel erre az is 

igaz. De az ilyen idézetet kérte meg az akkori szabály. Az osztálytársak fényképeit  a kolozsvári 

híres fényképész Ágoston Viktor készítette, (műhelye az Unió utcában volt), Manci néni retusálta 

őket. Ali és én ragasztottuk fel, kemény munka árán, olyannyira, hogy az igazgatónk fényképe 

mellett ott van még  Lászlóffy Ali két izzadságcseppje, amely  megmaradt a tablón, örökre.                                                

VISZONTLÁTÁSRA  1954-1964. 
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 Sajnos, a mi tablónk is a kollégiumi tablók sorsára jutott akkor, amikor az iskolát 

birtokukba vették a többségi nemzet diákjai, akik egy fillérrel sem járultak hozzá az iskola 

építéséhez, s az épület nem is volt soha állami tulajdon, hogy a magyar állam tulajdonából 

átkerüljön a román állam tulajdonába. Ekkor közös megegyezés alapján valamelyik 

osztálytársunkhoz került, talán néhai  Bőndi Istvánhoz, aki elsőnek alapított családot közülünk s, 

hogy most kinél van, ma már nem tudom. 

 S ezután következtek a tízévenkénti, majd, miután öregedni kezdtünk, az ötévenkénti  

találkozások. Én eddig minden találkozón részt vettem, kivéve a jubileumi 55 éves találkozót,  

amely az idén volt. Nem vehetem sorjába a találkozókat, mert már nem tudom emlékeimet  

ennyire részletesen visszaidézni, s különben is az eddig elmondottakban már utaltam egyik-másik  

találkozón történtekre. Megpróbálom egy egészbe foglalni a találkozóinkat. 

 

 
Meghívók 

  

Mindig nagy örömmel mentem az érettségi találkozóinkra, mert úgy éreztem, hogy  

valahova tartozom. Ahhoz az osztályhoz, amelyik 1954-ben a tízosztályos líceumban 11 osztályt 

végzett. Voltak találkozók, amikor nem ismertem meg az osztálytársakat, vagy csak azután, hogy 

komolyabban szemügyre vettem őket. Meghíztunk, deformálódtunk, másként viseltük a hajunkat, 

más ruhákat viseltünk. De amikor egymásra ismertünk, mindig egymásba borultunk és 

örvendtünk egymásnak. Sokszor szökött könny a szemembe. Igaz az is, hogy  nagyon  könnyen  

meghatódom alkatilag, könnyen elérzékenyülök. 

 Az első találkozónk osztályfőnöki órája, egyikét még az Ady-Sincai Líceumban, azaz a 

mi Református Kollégiumunk új épületében tarthattuk. Nagylelkűen beengedett az új román 
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igazgató, de csak a „díszterembe”, amely a felső emeleten volt kialakítva két osztályból.    

Kietlen volt az iskola, pedig az osztályokban gyerekek voltak De ha megszólaltunk volna a 

kollégiumi épület anyanyelvén, senki sem értette volna, csak a falak. Igen, csak ők őrizték még a 

drága magyar nyelvet, ők értették meg beszédünket. Nagyon fájdalmas volt ott járni, ahol 

megtanultam a magyar nyelv szépségeit, a magyar irodalmat, a történelmet, földrajzot, fizikát, 

kémiát, számtant és természetrajzot  magyarul, hogy ott ne értsék az utánunk következő diákok  

azt, amit mi halkan emlékeinkből suttogtunk. 

 Az osztályokban, már a padok is ki voltak cserélve, már nem gombfocizhattunk a régi 

szokás szerint. Ezek a padok kicsik és nem nekünk valók voltak már. 

 

 Kölcsey Ferenc keserves sorai jutottak eszembe, azok a sorok  amiket akkor írt le amikor 

meglátogatta a pusztuló Huszt várát, s ott a Kollégium épületben tanultam meg: 

           „Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék: 

             Csend vala, felleg alól szált fel az éjjeli hold. 

             Szél kele most, mint sír szele kél: s a csarnok elontott 

             Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém. 

             S mond: Honfi mit ér epedő kebel e romok ormán? 

             Régi kor árnya  felé merengeni mit ér? 

             Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: 

             Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül”.    

 Kölcseynek az utolsó sora nyugtatott  meg csak. De jött az osztályfőnöki óra, ezt még  Pál 

András „oszink” tartotta. Az osztályfőnöki órán mindegyikünk beszámolt arról, hogy hova vitte a 

sors, mit csinál, van-e családja s gyerekek? Megható vallomások hangzottak el, sokszor nagyokat 

nevettünk az osztálytársak beszámolóin, s sokszor elszomorodtunk. A beszámolok elhangzása 

után következett a temetői tisztelet adás a Házsongárdi temetőben, halott tanáraink és 

osztálytársaink emléke előtt.  

 A következő érettségi utáni osztályfőnöki órákat, már a régi épületben  kellett megtartani 

mert az új épületbe nem engedtek be. Talán, beszédbe elegyedhettünk volna a szavunkat értő 

falakkal s ez veszélyes lehetett a többségi igazgató számára? Később már nem is próbálkoztak a 

szervezőink.  

 A régi épületben jól esett, amikor a Református Líceum igazgatója felköszöntött mint 

olyanokat akik elődjeik voltunk és akkor amikor a kórusuk dalokkal köszöntött. Újra azt éreztem, 

hogy egy nagy közösség tagja vagyok. 

 Egyik találkozó alkalmával, amelynek a  vacsoráját valahol Kolozsváron kívül tartottuk,  

nagyon jó zenekarunk volt. Nagyokat táncoltam, még Vízi Imre aki felügyelte az este  történéseit, 

hozzám is jött és meglepetésében megintett, hogy lassabban vegyem a tangókat, keringőket és a 

csárdást, mert már nem vagyunk fiatalok. Igazad volt Imre, de akkor még jól bírtam magam. 

Akkor reggelre nagyon szép opera és operett dallamokra ébredtünk, László László barátunk 

énekelt az egyik emeleten, mindegyikünk örömére. László Lacinak szép hangja volt és szépen is 

használta. Minden vacsora alkalmával találkoztam Alival, akivel elbeszélgettünk a múltról, s 

kérdeztük egymást, hogy hol van Lóri? Elmondtuk a mindennapi gondjainkat. Nagyon jó volt 

vele elbeszélgetni, habár verseit nem értettem, de ő vele érthetően lehetett nagyon  hosszan  

elbeszélgetni. 

   A kolozsvári osztálytársak, a találkozók között is, össze-össze jártak, klubjuk lett, jól 

érezték magukat. Mi akiket a sors más tájakra vitt, ezekből a találkákból kimaradtunk. A 

szervezést általában Prezenszki Tibi végezte, úgy a nagy találkozásokra, mint az előzetes 

megbeszélések találkozóit. 



103 

 Az utolsó találkozónkra eljött a nejem Juci is, aki addig sohasem akart velem eljönni, 

ezért én mindig egyedül vettem részt a vacsorákon. Ez a találkozó, kitűnő zene mellett és  

nagyszerű vendéglőben, a katolikus egyház Király utcai szállodájának vendéglőjében, volt 

megszervezve. Itt egy kicsi rossz érzésem volt, mert Kántor Laji, Bodola Tibi, Szabó Sanyi  

nejeikkel és László Frici újságíróval nagyon külön ültek. A hangulat így egy kicsit tompább volt. 

Az eltelt évek messze kezdtek tolni egymástól. Én akkor beszéltem utoljára Alival, később 

telefonon még beszéltem vele, de négyszemközt  ez a beszélgetés volt  az utolsó. „Szervusz proli 

gyerek, aki sokra vitted!”, jegyezte meg többek között. Ekkor Ali már befutott és kitüntetett költő 

volt. 

Jucival, a táncok szünetében, végig néztük a gyönyörű kalotaszegi hímzésekkel és 

festésekkel, babákkal teli tánctermet és a mellette levő hasonló díszítésű termeket.  Máskülönben  

nagyon jókat tudtunk táncolni Jucival. Beszélgettem Köblös Antival, Finta Lacival, Rusz Öcsivel  

s majdnem minden  résztvevővel.  

 Emlékeim között van a 10 éves találkozóról készült csoport kép, amelyiken ott van  még   

Somay igazgató és Pál András „oszink” is. A kép vidám csoportot örökít meg, az osztályfőnöki 

óra végén. Lexi nevet, a Kántor-Bodola-Szabó Sanyi trió megtartotta eredeti ülési sorrendjét. 

Felvillan Jónás, Balló Feri, Bányai, Kiss Ernő, Köblös Anti, Hatházi Karcsi, Wágner Jancsi. 

Tulajdonképpen akkor még teljes létszámban voltunk, csak Tóth Gabi  hiányzott. 

 

 
Pál András osztályfőnökünk sírjánál 

 

Az erre az alkalomra  nyomtatott Baráti Emlék szerint, a XX. éves találkozót 1974 június  

8-án tartottuk, a XXV. évest 1979 május 26-án. 
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Nagy Pál tanár úr a baráti találkozón 

 

    

 
A két osztály közös csoportképe a 20 éves találkozón 
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Baráti foci mérkőzés húsz év után, a XI.-A és XI.-B osztály között. Aképen sorban, balról 

kezdve: Balog László tanárunk, csak félig látszik, itt foci bíró, Kiss Károly, Rusz Öcsi, 

Prezenszky Tibi, Péterffy László, Szabó Sándor, Vizi Imre s talán Bányai István 

                                

FŐISKOLAI ÉVEK, NŐSÜLÉS. 

 

1948 október 26-án létrehozzák a Mezőgazdasági Főiskola Magyar Fakultását. 1951-től, 

kezdve négy évről öt éves lett az oktatási évek száma. 

 

 
A Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola. 

Itt volt a magyar dékáni hivatal 

 

1949 március 3-5-én KB határozat alapján elkezdődik a mezőgazdaság szocialista 

átalakítása, egyszóval: a  kollektivizálás, részünkre. Úgy látszik ekkor még szükség volt magyar 

agrárszakemberekre is. 

 Az első kérdés, amit felvetek az, hogy egy városi fiú, hogyan is került a mezőgazdasági 

főiskolára? Valamiféle válasz: Abban az időben nagy szükség volt az agronómusokra, hisz az új 
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rendszer készült a mezőgazdaság szovjet tipusú kollektivizálására. Egyre több fiatalt vettek fel a 

mezőgazdasági főiskolára, így történt ez a magyar fakultáson is, ami akkoriban külön 

adminisztrációval rendelkezett, külön dékánja és dékánátúsa volt. A dékán akkoriban egy Király 

...nevezetű fiatal ember volt. 1954-ben, amikor végeztem, ha jól emlékszem, 150-160 helyet 

hirdettek meg mezőgazdasági főiskola magyar fakultásán és elindult a magyarság körében egy  

mozgósítási folyamat, hogy minél többen végezzenek mezőgazdasági egyetemet. 

 A középiskolában, a 2-es számú Elméleti Magyar Fiú Líceumban, ahol végeztem, 

megbízottak jártak, akik buzdították a végzősöket, hogy felvételizzenek a mezőgazdasági 

főiskolára. Ilyen előzmények közepette, s még az a tény, hogy Rusz Öcsi osztálytársam édesapja 

káderes volt a magyar fakultáson, s így a segítségében bízhattunk, arra késztetett, hogy több 

társammal, zömében városi fiuk, Rusz Öcsi, Kiss Gyula, Hatházi Károly, Kilin Gyuri, (ő hóstáti 

származású volt), és én, sikeresen felvételizhessünk a főiskolára. Egy kicsit könnyebb is volt és 

nagyobb biztonságot is éreztünk a sikerhez itt. 

 A felvételi azonban, már egy kicsit nehezebb volt, mert nem a megszokott tanárok 

kérdéseire kellett felelnünk, hanem új ismeretlen tanárokéra. Egyetlen ismerős tanárnővel      

találkoztunk a felvételin, aki a középiskolában  természetrajzra tanított Csekme Erzsébetnek 

hívták. De a felvételi sikerült, örvendtünk, főiskolások lettünk. Az első órákat a volt magyar   

Mezőgazdasági Akadémia régi központi épületében tartottuk, ahol a Dékánátus és a kémiai 

tanszék volt.  

 Új tanáraink lettek. Az ott töltött  5 éven át  a következő tanáraink voltak: növénytanból 

Dr.Nyárádi Antal, tanársegéde Egri Lajos, vegytan tanárunk Dankanits László professzor, a 

géptant Lám Béla tanította, aki az első előadáson így mutatkozott be, „nevem Lám Béla  a géptan 

lelkes professzora”, tanársegéde volt a fiatal Antal András, a számtant Damó Ilona tanította, a  

rovartan professzorunk Mózes Pál volt, aki hírében is nagyon-nagyon szigorú volt, az 

agrotechnikát Kovács Béla tanította, kinek felesége grófnő vagy bárónő volt, és ezért elég sok 

kellemetlenségéről hallottunk. A növénytermesztést Antal Dániel tanította, de már  

államvizsgázni Nagy Zoltán professzornál kellett, aki akkoriban tért haza a Szovjetunióból, ahol 

elvégezte a moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Egyetemet. Én, mégis Antal Dánielnél 

államvizsgáztam. Az állattenyésztést Dr.Pap István tanár tanította, tanársegéde Balog Gábor fiatal  

tanár volt. Pap István testvére, Pap Géza a fizikát és a meteorológiát tanította. Volt egy Orbán 

nevezetű tanársegéde is, aki a Bolyairól jött át és itt tanított. A zöldség és  gyümölcstermesztést 

Veres István professzor  tanította, tanársegédei voltak Csorba. István, Török István és Keszi 

Harmath Erzsébet. Fiziológiát és mikrobiológiát Dr.Pálfy Ferenc tanította, a talajtant Dr.Csapó 

József. Orosz nyelvet is tanultunk, Erdélyi Istvánné tanította, igaz  nem sok eredménnyel, de ez 

nem az ő hibája volt, hanem fakultatív oktatás lévén, mi nem nagyon törtük magunkat az orosz 

mezőgazdasági szaknyelv megtanulására. Férje, Erdélyi István, a rét és legelő tanára volt, de 

minket nem tanított. Szőlészetet Mágori István tanította, aki feleségem nagybátya volt és egy 

nagyon pedáns és sokat követelő szigorú tanár volt, különösen azután, hogy megtudta, hogy az 

unoka húgának udvarolok. A mezőgazdasági topográfiát és mérést Tietz Lajos tanította.  

Meliorációt Szövérdi professzor. Volt két-három politikai gazdaságtant  tanító tanárom is, egyiket  

Farkas Zoltánnak hívták, aki híres tanár volt a Bolyain és csak besegített a Mezőgazdasági 

Főiskolán, s volt egy talán Tóth István nevezetű tanárunk, aki nagyon  közel került hozzám, már 

azért is mert közel laktunk egymáshoz a Rákoczi negyedben. Ő a Türr István utcában, én a 

Dantonban. De azért is mert újságolvasó lévén, elég informált voltam a politikában. Jó jegyeim is 

voltak nála. 

   Egyik kérdésére is emlékszem, amit egy szemináriumon tett fel. A kérdés így hangzott 

„Melyik India első kommunista vezetésű állama?” „Kerala”, volt a válaszom. Még meg kell 



107 

emlékeznem Sebök Péter tanárról, aki habár engem nem tanított, de a felesége Sebők Madaras 

Klára igen, „a kis csámpás”. Ez a  megszólítás onnan ered, hogy egy magyar mezőgazdasági 

könyvkiállítást szerveztek az egyetemen, ahol kiállítottak egy a Sebők tanár által írott könyvet, 

amelynek a belső oldalán a következő ajánlás állott „Ajánlom a kis csámpásnak. Péter”. Persze 

ez amikor először elolvasódott és köztudomású lett köreinkben, nagyon viccesnek tűnt,és ezután 

diák körökben a tanárnőt mindig is a kis csámpásnak  neveztük. Tanított még  Kőnig Miklós aki a 

munkaszervezés tanára volt. Ő volt a „kosarazó tanár”. Kőnig Miklós Temes megyében, 

Pusztakeresztúron született, ott volt kereskedő az édesapja (?), és én találkoztam jóval később 

olyan emberekkel ott Pusztakeresztúron, akik emlékeztek édesapjára, s reája is. Rendes 

embereknek tartották őket. Tanárom volt Stern István is, de már nem emlékszem mit tanított. 

Sebők M. Péter magyar kultúrával rendelkező zsidó vallású tanár volt. Sokáig 

tevékenykedett 1989 után a Kolozsváron megalakult Romániai Magyar Gazdák Egyesületében és 

az Erdélyi Gazdában is sok szakmai cikket írt. Ő vitte tovább azt az agronómusok közötti ugratós 

szokást, hogy leszakítunk mindig egy fűszálat, kettőt és a kollégától megkérdezzük latin és 

magyar nevét. Így ellenőrzött jóindulatúlag Sebők M. Péter minket is, fenntartva ezt a régi 

hagyományt. Azóta csak Máté Laci barátom szokott ilyesmikkel tesztelni, divatos szóval 

kifejezve. De ne hagyjam ki egyik legkedvesebb tanárunkat Dr. Lazányi Endrét, aki a genetikát 

tanította.                                              

 Még meg kell említenem a dékáni hivatal titkárnőjét is, aki Csapó József tanárunk 

felesége volt. Nagyon szerettük a magas  szőke asszonyt, mert mindig  pontosan kiszolgált és 

kedves volt hozzánk. Később Orbán Kati évfolyamtársam anyósa lett, Kati feleségül ment fiához. 

Férje Dr.Csapó József, talajtan tanárunk volt. 

           Az egyetemi évek egymásutánjában, sok minden történt, nem lehet mindenről beszámolni, 

de vannak dolgok amik megkövesednek az ember emlékezetében, s ilyenkor kikívánkoznak  a 

papírra. 

 

* 

 

 Egy nagyon emlékezetes találkozóról kell megemlékeznem. Negyed vagy ötöd éven, 

román tanári javaslatra a román fakultáson, egy irodalmi találkozót szerveztek az erdélyi román 

pap regényíróval, Ion Agârbiceanuval,  aki Budapesten végezte a teológiát, s részt vett a románok  

egyesülési  harcaiban, s írt egy akkor felkapott könyvet „Arhangeli, Arkangyalok” címmel, 

amely nagyon pesszimista kihangzású volt, s csodálkoztunk is azon, hogy mégis futtatják. Erre 

csak egy magyarázat van. A román mindig először-másodszor és harmadszor is román, bármilyen  

társadalomban, akár a kapitalizmusban, akár a szocializmusban. Agârbiceanu izzig-vérig román 

pap volt, olyan vérbeli. 

 De az akkori elveknek megfelelően, a magyar fakultás is meghívhatta Kós Károlyt egy 

irodalmi találkozóra, mint a fakultás volt tanárát.  

 Egy délután, előbb közös találkozó volt, majd  külön vonult a két fakultás, hogy 

elbeszélgessen a meghívott vendégekkel. Kós Károly akkoriban még frissen mozgó fiatalnak 

tünő ember volt. Sokat viccelt velünk, de szavai nagyon kemények voltak. Élvezet volt hallani 

életrajzát, ahogy elmondta, nagyon sok öngúnnyal fűszerezve, de nem kímélve sem a 

politikusokat, sem a bankárokat. Miután elmondta önéletrajzát,  kérdésekre válaszolt. Nagyon sok 

kérdést kapott, s minden kérdésre bő választ is adott. Nagy élvezet volt a vele töltött kb.két óra. 

Csodáltuk nagy bajuszát és sima haját amelyek meghatározták Kós Károlyt. Életrajzából röviden 

csak annyit írok le amelyekre még emlékszem az akkori ismertetőjéből és azokról a dolgokról 

amelyekkel  én később kapcsolatba kerültem.  



108 

 
Kós Károly körül az évfolyamunk hallgatói, 1957 decemberében 

 

 A mi Kós Károlyunk Temesváron született, s középiskoláit a Kolozsvári Református 

Kollégiumban végezte, mérnöki diplomáját Magyarországon szerezte. Miután elvégezte az 

egyetemet, építészi diplomával, tanulmányozni kezdte az erdélyi parasztépületeket, különösen a 

székely és a kalotaszegi népi építészetet. Egy életre szólóan beleszeretett az erdélyi paraszt 

építkezésekbe. A kalotaszegi Sztánán vásárolt telket magának és ott felépítette a Varjúvárnak 

nevezett családi otthonát. Itt el kell mondanom, hogy az ötvenes évek elején, a megyei pionír 

szervezet egy kéthetes tábort szervezett Sztánán, a Varjúvár körüli épületekben. Sem én, sem 

osztálytársaim akik  ott voltunk a Varjúvár körül, nem tudtuk, hogy ezt az épületet egy nagy 

erdélyi magyar építette, s akitől az új hatalom elkobozta. Táborban levő, ott játszó városi 

gyerekek voltunk. Igaz  feltűnt, hogy egy félreeső kis szobában, két fekete ruhában járó asszony 

él, s arra is emlékszem, hogy nagyszámú könyv volt egy  fal nélküli de tetővel borított  fészerben 

szabadon. Ez Kós Károly család tulajdona lehetett. Mikor arra jártunk, fel-fel vettünk a földről 

egy-egy könyvet és nézegettük. Regények voltak, építészeti és történelmi témájú könyvek. Egyet, 

egy kisebb formátumú könyvet, az egyik barát a zsebébe dugta, amit az éberen őrködő idős 

hölgyek megláttak és kiabálva futottak feléje, hogy megmentsék a könyvet. De a barátnak 

sikerült kereket-oldani és eltűnt. Többet nem mentünk a könyvek felé sem. De jött a hazaindulás 

napja, egy kora reggeli  vonatos utazással. Még sötét volt, s  elindultunk a sztánai  vasútállomás 

felé, koffereinkkel és hátizsákjainkkal. Az úton előre haladva, egyszer csak feltűnt a két hölgy és  

hangosan kiabálták, hogy adjuk vissza az ellopott könyvet. Egyszerre nagy volt a lárma, s 

megijedtünk, ha megtudják a vezetőink, baj lesz belőle. Hamar megnyílt egy koffer és a könyv 

visszakerült a gazdájához. 

Különben a Varjúvár nagyon szép helyen van, igaz akkor a torony maga be volt zárva  és 

romos állapotban volt. Előtte egy nagy medence szerű völgy van, s távolabb egy erdő, egy domb 

oldalán. Jobbra látszik a Nagyvárad-Kolozsvár közt közlekedő vasúti sínpár és a sztánai alagút 

bejárata. A vár maga terméskőből készült. Ahogy emlékszem, a táborban jól telt, de a kajával 

baj volt. S ekkor kiabáltuk az étkezdében ütemesen, hogy „Mit kívánsz elvtárs?” s válaszoltunk 

is reá „Pótlást a másodikból.” Még el kell mondanom, hogy ott Sztánán a patakon, találtunk több 

sástermést, amiből  vagy 5 darabot betettem a kofferembe, hogy haza vigyem, de amikor 

kinyitottam a kofferemet a haza indulás előtt, a termés  szét repült ezer felé, megtöltve repülő 

termésekkel a szobát. 

Ott Sztánán a táborban ismertem meg több zilahi diákot, akikkel később sokáig  tartottam 

a kapcsolatot. Az egyik Péter Jancsi volt, aki miután elvégezte a középiskolát s Vásárhelyen a 

színművészetit, a kolozsvári Bábszínházhoz szerződött és nagyon híres bábszínházi színész lett.  
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Egy másik ismerős diák volt Szőllősi János, akiből híres szóló táncos lett a 

marosvásárhelyi Székely Népi Együttesben. Egyik akkori zilahi barátomtól kapott kicsengetési 

kártya őrzi ezt az emléket. 

 

 
 

 
A megőrzött kicsengetési kártya 

 

 De e kis kikanyarodás után térjünk vissza Kós Károlyhoz, és mondjuk el, hogy milyen 

sokoldalú ember volt. Első sorban építész, de író is, grafikús is, könyvtervező, szerkesztő, 

könyvkiadó, tanár és politikus is. Hozzám nagyon közel állott az ő szelleme, ma is az ágyam 

felett, ott van a rámázott képe. Példaképem volt bármilyen kérdésben. 

         Ő alapította meg az Erdélyi Szépmíves Céhet, ahol annak idején, gyönyörű könyvek 

jelentek meg. Az ő rajzai templomainkról, történelmi személyiségeinkről, népi házainkról  

mindig élményt jelentettek számomra.  

 Kós Károly 1940 és 53 között a Mezőgazdasági Akadémián építészetet tanított, sajnos  

engem már nem. Róla mint tanáráról, Dr. Albert Ferenc temesvári egyetemi tanár mesélt. 

 Az én általam is ismert építészeti remekei a sztánai Varjúvár 1910, amint  előbb jeleztem 

a táborban ismertem meg. A következő remek a Wekerle telep Budapesten a XIX. kerületben, 

amely 100 éve épült munkáslakásokként. Életemben kétszer jártam a telepen, s mindig kerestem 

Kós Károlyt, de ő ott volt minden házban, az ablakokban, az ajtókban az egész épületben, a 

rendezett utcákban. Itt lakott Juci feleségem egyik nagynénje, akit kétszer is felkerestünk. 
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Következő építészeti Kós Károly remek, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épülete. 

A múzeum megtekintését még azokban a kemény román nacionalista időkben is, amikor én 

láttam, Kós Károly szelleme ragyogta be. 

 A Monostori úti Kakasos templomról csak annyit, hogy részemre ez a református 

templom jelenti a református vallás megismerését. Nekem ez a templom a református  

templomok példaképe lett. 

 

 
A Kós Károly által tervezett „Kakasos” templom Kolozsváron 

 

 Amikor a Danton utcában laktunk, naponta eljártam a Kós Károly által tervezett sétatéri 

Műcsarnok mellett és sok  festészeti  kiállítást is láttam itt kiállítva. 

 A kolozsvári Mátyás király szülőházának restaurálását  Ő vezette a magyar időben. Ebben 

a házban, ha jól emlékszem, 1940-ben egy kiállítás nyílt, amit  rengetegen meglátogattak, köztük 

én is édesapámmal.  

  S a következő általam is ismert, Kós Károly által tervezett épület, a marosvásárhelyi 

Gazdasági iskola, amelyben sajnos most, csak román oktatás folyik. Ezt az épületet akkor volt 

alkalmam megismerni amikor Vásárhelyen dolgoztam. Én nem is tudom, hogy is érezhetik benne 

magukat, az ott tanító román tanárok és diákok. A  külsejében és belsejében is magyar épületben,  

románként nem lehet valami jó érzés. De hagyjuk ezt mert ők csak hódítók és a sorsuk is az lesz. 

Kapcsolatba kerültem Kós Károlyal a Budai Nagy Antal által írt színdarabnak a bonyhai 

bemutatóján, amelyet én javasoltam kis közösségünknek, hogy  mutassuk be. Sikerült bemutatni 

és sikeres is lett a darab bemutatása. Olvastam másik színművét is az István királyt. Néhány 
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könyvét is sikerült elolvasnom. A „Varjúnemzetség”, „Az országépítő”, „Az Attila királról szóló 

ének” című művei az emlékezetes olvasmányok sorába kerültek. 

 

* 

 

S most álljunk meg egy szóra, mert el kell mondanom egy kis kalandomat, amely 

majdnem komolyra fordult. Az egyetemi évek szürkeségét avval tudtuk színesebbé tenni, hogy  

lányoknak udvaroltunk, akikkel sétálgattunk, elbeszélgettünk, egy-egy csók is el cuppant, 

moziba, színházba jártunk. 

Egy nyári este két  főiskolás barátommal, talán Kádár Tibivel és Zsigmond Dénessel, úgy 

9-óra felé, amikor már kezdett sötétedni, épp hazafelé tartottunk a korzóról. S kíváncsiságból az 

utunkba eső az Unió utcán levő kerthelyiségbe benéztünk. A kerthelyiség a Redut épület udvarán 

volt, jó látogatottsággal. Akkoriban a Redut épülete, ahol az erdélyi magyarság 1848 május 29-én 

kimondta Erdély unióját Magyarországgal, a Népművészeti Múzeumnak adott helyet. Itt folyt le 

a híres „memorandum per” is amelyben az erdélyi román vezetőket ítélték el, árulás miatt. De itt 

alakult meg 1859-ben az Erdélyi Múzeum Egyesület és  Liszt Ferenc is  koncertezett az épület 

falai közt. 

  Érdekes, hogy magyar időben az utca neve Unió utca, amely utalt az Erdély egyesülésére 

Magyarországgal, s román időben az utca  neve Memorandului, utalva a románság árulási perére. 

Erdélyi különlegesség és szemben állás! 

 De lássuk mit találtunk akkor este, a kerthelységben? Nagyon jó zene volt, mert akkoriban  

még magyar zenét és nótákat is játszottak a kolozsvári leginkább cigány zenészek. A jó zene és 

táncolási lehetőség  leülésre  késztetett, s körbe néztünk, hogy kit is  kérhetnénk fel táncra. 

 Nem messze, vagy két asztallal arrébb, egy nagyobb asztaltársaság ült 4-5 idősebb  

vendéggel és két fiatal lánnyal. Az idősek nem táncoltatták a lányokat és szegények így 

„petrezselymet voltak kénytelen árulni”. Felötlött bennünk, hogy  felkérjük őket táncolni. 

         S úgy is tettünk. Ketten oda is mentünk és egy kicsit szemtelenül, mert ezer idegenek voltak 

a lányok, de felkértük őket táncolni A kisebbik, sokkal szebb volt, elevenebb volt, szép arca volt, 

az idősebbik sem volt csúnya, de nem volt olyan szép mint a kisebbik leánytestvére. Azon az este  

felváltva táncoltattuk a lányokat. Én a kisebbiket Ilikét táncoltattam többet és közelebb is 

kerültünk ketten. Majdnem zárásig táncoltunk, nagyon kellemes estét töltöttünk. De jött a 

hazamenetel és ilyenkor az volt a szokás, hogy haza kell kísérni  a lányokat. Akkoriban éjjel nem  

volt buszközlekedés Kolozsváron, taxik sem nagyon voltak, s pénzünk még annyira sem, s ezért 

gyalog kellett hazakísérni a két leányt és az idősebb gárdát. Igen ám, de a lakásuk messze lent az 

akkori Herbák János gyárhoz, volt Dermata cipőgyár, volt közel, ami legalább egy órás utat 

jelentett oda és egy órát vissza Már hajnalodott amikor hazaértem. Az első út nem tűnt nagyon 

nehéznek, mert viccelődtünk, kacagtunk, udvaroltunk és megegyeztünk, hogy tovább tartjuk a 

kapcsolatot. Én Könnyű Ilikénél landoltam, s vele egyeztem meg, a  pár napon belüli találkában. 

Vártam nagyon a találkát, mert egy kicsit „beleestem” Ilikébe. Szép leány volt, kedves volt, 

barna hosszú hajjal, s nagyon vonzónak találtam. Az elkövetkező találkák során, sokat 

beszélgettünk, táncolni jártunk, de mindig nehéz volt haza kísérni őt. Így csak hetente egyszer, 

vagy kétszer találkoztunk. Addig-addig jártunk együtt, hogy meghívott Ilike szülőfalujába a 

szilágysági Szilágysámsondra. Meghívására felültem a zilahi vonatra és valahol egy Mocsolya 

nevezetű falunál kellett leszállni, s egy jó nagy hegyen átmenve, érkeztünk meg 

Szilágysámsondra. Hozzájuk nem jár vonat. Ott a szülei és a bátyja fogadott nagy szeretettel Az 

Ilike bátyja a község titkára volt, s  az egy hét alatt amit ott töltöttem, elvitt a közeli Sarmaságra, 

ahol találkozhattam Ady Endre egyik nagybátyjával, aki nagyon szívesen fogadott és 
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elbeszélgettünk Ady Endréről és az irodalomról. A nagybácsi érdeklődött, hogy egy leendő 

agronómus mit tud Ady-ról, remélem nem csalatkozott bennem. 

 Tudni kell, hogy Szilágysámsond, akkoriban nagy szőlőtermő vidék volt, s falu  

szőlősgazdái a borukat Zilahra, Kolozsvárra hordták be eladásra, nagy demizsonokban Itt 

hallottam egy érdekes történetet, evvel kapcsolatban. A demizsonok  szállítása nem mindig volt 

ildomos, a bor állami monopólium volt. De azért jártak a sámsondiak és más szilágysági 

bortermelők borral telt demizsonjaikkal Kolozsvárra. Két nagy demizson mindig az ülés alá 

került és letakarták amivel lehetett, hogy ne kapják meg a fináncok. 

 Ezt a helyzetet ismerte fel, egy  furfangos eszű román, aki  reggel korán felszállt a vonatra 

és  várta, hogy érkezzenek a sámsondiak a demizsonjaikkal, a vállán egy nagy juhász subával, s  

tette magát, hogy szunyókál. A semmit sem sejtő bort szállító sámsondi, melléje ült és betette a 

demizsonokat úgy félig, amíg fért, a pad alá. A mi románunk néhány irányított mozdulattal, a 

nagy  juhászbundájával-kozsokjával letakarta a demizsont, amit a gazda még jónéven is vett.  

Segítségnek számolta el. De a mi románunk ekkor, elővett a subája alatt, egy vékony gumislagot, 

(az iligátortól származót), s a kukorica csutkával bedugott demizsont  kinyitotta és belehelyezte  a  

slagot. Nem volt más hátra, hogy a kozsok alatt, a borban levő slagot megszívja és előbb egy 

kisebb üvegbe 4-5 liter bort átszívjon, majd csak tovább a kozsok alatt, teleszívta hasát is borral. 

A kukorica csutka vissza került a helyére és a Kolozsvár előtti állomáson mindig leszállt. Tudta, 

hogy miért! A szegény meglopott sámsondink, pedig  félig üres demizsonnal érkeztek meg s 

mentek ki a piacra, megtizedelt borukat árulni. 

 Kellemes hetet töltöttem ott Szilágysámsondon és haza érkezve mindketten tovább  

korzóztunk Ilikével. Már komoly gondolataink is voltak, de nem lett belőle semmi. Megismertem 

Gyömbér Júliánnát és őt választottam. 

 Édesanyám sokáig még tartotta vele a kapcsolatot, találkoztak. S egyszer a mamám 

megkérdezte tőlem, hogy miért is hagytad el Ilikét? Röviden válaszoltam Juciért! S ezzel le is 

zártam az Ilike dolgot. 

 

* 

 

Néhány szóban, emlékeim alapján, a főiskolai tanáraink előadási módjáról és róluk 

általában. 

 Kezdjem el Dankanits László kémia tanárunkkal, aki nagyon precízen adott elő, az első 

éven. Szigorú előadás, szigorú számonkérés jellemezte. Keveset foglalkozott az évfolyammal, 

előadott és számonkért. Nem is alakult ki vele különösebb kapcsolata az évfolyamnak, de 

mindenki  tisztelte és felnézett reá. Szerves  és szervetlen  vegytan s mezőgazdasági vegytan volt 

az előadásainak főbb témái. Egyszóval nála tudni kellett! 

 Dr.Nyárádi Antal, a növénytani tanszéken, szintén a nagyon szigorú tanárok közé 

tartozott. Ismertem édesapját Dr.Nyárády Erasmus Gyulát s édesanyját, s emlékszem első éven   

olyan gyakorlati növényhatározókat hozott be, amelyek még a magyar időben jelentek meg a  

kolozsvári Szénafüvekről, s amelyeket édesapjával közösen írtak. 

 Nagyfokú szigorúsága mellett, ami megkívánta az órákon való jelenlétet, a leadott 

anyagnak fokozott figyelemmel való követését, s a megfelelő válaszokat kérdéseire órákon, 

gyakorlaton és főleg a vizsgákon. Tanult is a társaság, rengeteg latin-magyar elnevezést kellett 

memorizálni, s nagyon kemény rendszertani anyagot adott elő, például a Soó-Rezső rendszertant. 

Precíz  tanár volt, mindig vasalt nadrágban, fehér ingben és simára  fésült hajjal jött órára. Ő sem 

foglalkozott külön a diákokkal, erre tanársegéde Egri Lajos volt jó. 
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 Nagyon sokszor a tanársegéd Egri Lajos volt az, aki az előadások során felgyülemlett, a  

szigorú figyelésből született feszélyt fel oldotta, de nem óra közben, csak szünetben. 

Tanárunknak egyenes járása volt, magas alkata, vékony teste. Előadásait jellemezte a sok  

kisegítő anyag, képek, rajzok, rendszerek rajzai s egy hosszú-hosszú didaktikai pálca amivel 

elérte a magasra felakasztott bemutató rajzokat is. 

 Megtanultuk a botanikát,mert aki nem sajátította el megfelelően  s a számonkérésnél nem 

tudott,az nem kapott átmenő jegyet. Nem volt pardon nála,vagy tudsz vagy nem. Kitűnő tanár 

volt. Általános  növénytant és rendszereket, termelt mezőgazdasági növényeket ,a rét és a  legelő 

növényeit és külön ,  több órán keresztül a gyomok. volt a tananyag. Az akkor felszedett tudást, 

sokszor fel tudtam használni  kint a gyakorlati életben. 

 Ugyanabban az épületben, a Monostori úti bejárattól jobbra, volt a talajtani tanszék. Itt 

meg kell megemlítenem, hogy az Intézeti bejárattal szemben volt a Sörgyár kerítésére kiírva, ékes 

román nyelven!, valamikor 1945-46-ban, akkor amikor kezdték szóban elterjeszteni a 

demokráciát: „Eddig tart a demokrácia, innen  pedig Monostor!”  

 A talajtani  tanszék magyar tanára Dr.Csapó M. József volt, aki háromszékről származott, 

s volt két fia a fakultáson Gyuri és Jóska, kedves felesége pedig a dékáni hivatalban. Csapó 

tanárunk nem volt olyan szigorú, de azért megkövetelte ő is a tudást. Sokat jártunk vele a 

szabadban, talajprofilokat tanulni és tanulmányozni. A talajtan nagyon szép ága a tudománynak, s 

ezt tanárunk is tudta, s  élvezte ő is az előadásokat.  Nem volt magas növésű, szájában ott volt az 

elég hosszú szárú pipája s eresztette a füstöt. Szerettük, érdeklődött rólunk, elég közel került az 

évfolyamhoz. De tudott szigorú is lenni, extrém esetekben. Emlékszem széles karimájú nagy 

fekete, kalapjára és a télen hordott nagykabátjára, ami mindig gombolatlan volt. Vizsgázáskor  

elég kemény vizsgái voltak. Jó tanár volt, szerettük, de egy kicsit távol tartotta magát. Talajtani  

témájú könyveit, sokat használtam kint az életben, talajmeghatározásnál, telepítéseknél, 

technológiáknál. Sokat küzködött ő is, mi még többet, az akkoriban bevezetett szovjet talajtani 

rendszerrel, podzol, csernozjom stb. 

 A következő tanárunk, akiről  szintén nagyon szívesen írok, az Veress István tanárunk 

volt, aki a gyümölcs és zöldségtermesztést adta elő. Az ő tanszéke az Intézet szélén levő patakon 

túl volt, a Monostori út felé. Veress professzor gyakorlati ember volt, különösen a gyűmölcsészet 

volt az ő szeretett tantárgya. Előadásai élményszerűek voltak és tele gyakorlattal. Mindig a saját  

gyakorlatából kerültek a példák az előadás  központjába. Nagyon ismerte az előadott anyagot.  

Nem használt jegyzetet, csak egy darab kréta volt a kezében, s azzal  hangsúlyozta ki azon részeit 

az előadásának amelyeket fontosnak tartott. 

 Kötelező volt megemlíteni előadásában Micsurint is, akit egy egyszerű orosz embernek 

magyarázott el, minden rárakott politikai cicoma nélkül, aki keresztezéssel északabbra vitte az 

almatermesztés határát. 

 Nem volt nagyon komunikatív, de voltak kiválasztott diákjai, akikkel szívesen  

foglalkozott. Ezek közel kerültek hozzá, igaz nem eltávolítva a többieket. Részére mindenki 

fontos volt, de aki szerette a gyümölcsészetet az sokat tanulhatott pluszba Tőle. 

 Választott fésülésű fekete haja, örmény származására utalt. Valaki megsúgta az 

évfolyamnak, hogy Veress professzor örmény, mi igazat is adtunk neki, mert külseje ezt igazolta. 

Barna bőr és koromfekete haj, kis fekete bajusz, ami valamikor lehetett hosszabb is gondoltuk. 
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Dr.Veress István tanáromat 90-en évesen kitűntette a magyar állam 

 

Gyakorlati tudású előadó volt, de ismerte a gyümölcstermesztés elméletet is. Nagyon 

sokszor fűszerezte előadásait saját életéből, tevékenységéből, gyakorlatából vett ragyogó 

példákkal. Ezek mindig felvillanyozták érdeklődésünket. Ezen történetekbe bele tartozott  nagyon 

sok vadásztörténet is. Nagy vadász volt, zöld kalappal. De a gombászás is gyengéi közé tartozott. 

Mindenki szerette. Volt három tanársegéde Keszi Harmath Erzsébet, Csorba István és Török 

István, sokat tanultunk tőlük is.  Különösen sokat tudtam használni az életben könyveiket. Veres 

professzor „Zöldségtermesztés” könyve ma is tele van bejegyzésekkel, de használni tudtam a  

közösen megírt könyveiket is. 

 Közel ehhez a tanszékhez, volt a rovartani tanszék, ahol az előadó tanár Mózes Pál volt, 

talán az egész magyar fakultás legfélelmetesebb tanára. Előadásai kemények és tárgyszerűek 

voltak. De a rengeteg rovar és bogár, amelyet meg kellett volna tanulni, elrettentett minket e 

tantárgy megtanulásától. Csak magolással mentél valamire. Ugye a rovarkártevők százai   

dézsmálják a vetéseket, fákat, növényeket. Meg kellett tanulni ezek rendszerét, morfológiáját,  

tulajdonságait s az ellenük való védekezést. Igaz most annyi év távlatából visszagondolva,   

vigasztalhat  az, hogy az azóta behozott kártevők százai  akkor még nem voltak ismertek és ez 

egy kicsit könnyebbé tehette sorsunkat. De már akkor volt mit tanulni. A ROVARTAN 

félelmetes tanszék, félelmetes tanár. Pedig nem volt soha durva. Mózes Pál már szúrós 

tekintetével, kemény,  rendet parancsoló hangjával és szigorú  arcával, biztos bukást jelentett ha 

nem tanultál. Én is csak átvészeltem ezeket az éveket. Igaz, a vizsgákon mintha segítőbb lett 

volna, nem volt olyan kötekedő. Bizonyára a vizsgákra már mindenkiről tudta, hogy mennyit 

tanult rovartanból. Nagyon ismert mindenkit kívülről, belülről. Nem volt közel hozzánk, de 

messziről is ismerte mindegyikünket. Az akkor megtanult rovartanból a rendszereket nem nagyon 

használtam a gyakorlatban, de a kártevők felismerésére és  pusztítására nagy szükségem volt. 
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Sokat kellett még tanulnom az élet folyamán rovartanból, de volt alap amire építsek. Mint 

agronómusnak, az egyik legszükségesebb  tananyaga a rovartan, amelyre állandóan szüksége van  

az életben. Te is találkozol kártevőkkel, de téged is nagyon sokan kérdeznek. Jól kell ismerned  a 

rovarok morfológiáját, hogy felismerd a kártevőt, a kártevők kártevői megnyilvánulását. 

Ismerned kell a növénybetegségeket nagyon-nagyon jól, mert ezeket kérdezik a legtöbben s ha 

nem tudod, hamar levizsgázol a híveid előtt. A rovartan mellett tehát a növénykórtant, a 

fitopatólogiát kell leginkább megtanulni. S ismerni kell azokat a növényvédő szereket amelyek 

épp akkor vannak  forgalomban. Nehéz, de olvasni kell és napirenden kell legyen az agronómus. 

Tehát nagyon igaza volt Mózes  Pál tanárunknak amikor megkövetelte a tudást. 

 Mielött  a nagy központi  épületbe érnék, még meg kell említenem Lám Béla tanáromat, 

akiről már írtam, hogy ő, a „géptan lelkes professzora”, amikor minket tanított azt hiszem már a 

nyugdíjon túl volt. Mérnök ember volt, s ha jól emlékszem a kolozsvári Vasutas Javító 

Műhelyéből jött hozzánk. Nagy örömére szolgált amikor egy  előadást kihagyva, elvitt oda ahol  

dolgozott s ahol megismertük a vasfeldolgozás, vasöntés módjait. Ez egy kicsit távol állt a mi 

szakmánktól, de a vas  az vas, akár  mezőgazdasági gép van készítve belőle,  akár mozdony, vagy   

vasúti szerelvény. Különösen sokat magyarázott a „magkészítésről, a vasöntéséről.” Ő úriember 

volt, külön tartással, külön viselkedési kódexel. Magas szikár alakja volt, így emlékszem reá. 

Előadó tanár volt és nem más. Néha-néha szóba került óráin az élet is, de nem volt  ez 

mindennapi program. Később olvasva „A körön kívül” címmel kiadott könyvét tudtam meg, 

hogy Ady Boncza Bertájának volt az első udvarlója. Tehát Ady Endre riválisa lehetett. 

 Tanár ember volt, úriember volt, szerettük, nem válogatott diák és diák között, neki 

mindenki aki tanult, egyforma volt. Tanársegédje a fiatal Antal András, aki tulajdonképpen   

bemutatta gyakorlatban a traktort, ekét, vetőgépet, boronát, hengert, tárcsát, a malmot és más 

mezőgazdasági gépeket. Vele később sokat találkoztam, cikkeiben az Erdélyi Gazda  oldalain. De 

személyesen is találkoztam vele Kolozsváron többször, elbeszélgetve az egyetemi évekről. Lám  

tanárunk előadásai közül emlékszem egy nagyon  emlékezetesre amelyben ismertette a járgányt.   

Majdnem senki sem tudta az évfolyamunkról, hogy mi az a járgány. Egyedül Szabó Pista a 

„bándi cigány” mosolygott, hogy ő tudja. „Na mondja  akkor, mi az a  járgány ?”  biztatta  

Szabót tanárunk. „Az egy ló és utána van kötve a motor”. „Hát nem éppen így van, de látom, 

hogy valamit sejt, Szabó maga” s ekkor elővett egy nagyobb rajzot, amin láthattuk, hogy a 

járgányt mire is használják. „A ló által kifejtett erőnek a levételére”, pontosított Lám tanárunk. 

Hasonló dolog történt a cséphadaróval is, de azt már könnyebben megfejtettük, hogy a gabona 

kézi cséplésére használták, még nem is olyan  régen. 

S most lépjünk be a nagy központi épületbe, jobbra volt az agrotechnika és a genetika 

balra  a növénytani tanszék. 

 Az agrotechnikát Kovács Béla tanárunk tanította, aki egy nagyon  igyekvő tanár volt, nem 

volt nagyon népszerű, ezért mindenki tartott tőle. Megkövetelte az anyag elsajátítását. Szántás, 

vetés, boronálás és a betakarítás volt az ő tananyaga tulajdonképpen. Igaz, abban az időben jöttek 

be a szovjet példák sokasága. Ez nem volt másképp az agrotechnikában sem. Megöltek minket,  s 

azt hiszem őt is a szovjet mintájú füves vetésforgóval, amelyben a műtrágyát egy évben a fű 

vetése helyettesítette. Ugyanis, a szovjet mezőgazdaságnak nem állt olyan mennyiségű műtrágya 

rendelkezésére, mint az amerikainak s evvel a fűvetéssel kellett volna visszaadni a talajba a 

terméssel kivont tápanyagokat. Emlékszem a gyakorlati óráján ki kellett dolgozni egy 6 vagy 8 

éves vetésforgót. Sokan voltak akiknek ez könnyen  sikerült, de azt hiszem az én dolgozatomat 

amikor meglátta Kovács Béla tanár, nagyon el kellett gondolkoznia azon, hogy mi az. Nem volt  

gyakorlatom, nem  tudtam, hogy a lóhere két éves növény például, s egyévesnek tüntettem fel, s  

a lucernát is egyévesnek . 
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 Dokucsajev, Wilijamszk, Koszticsev voltak azok a szovjet nevek amelyeket meg kellett 

tanulni. 

 A növénytani tanszéken, Dr. Antal Dániel volt az előadótanár addig, amíg megjött Nagy 

Zoltán a Szovjetunióból. Előadásait mindig jegyzetből tartotta s így könnyebben tudtunk 

jegyzeteket készíteni  előadásain ,mert vissza tudtunk kérdezni. Itt kell megjegyeznem, hogy 

sajnos az évek hosszú során sohasem voltak írott jegyzeteink, mindig nekünk kellett  

jegyzetelnünk. Igaz, sokszor tudtuk használni az akkoriban magyar nyelven elég sűrűn 

megjelenő, s általában tanáraink által megírt szakkönyveket. Antal Dániel egy  úriember volt, s 

tudtuk róla, hogy a régi rendszerben is foglalkozott a gazdák oktatásával. Erről Opra Pál tanárunk  

beszélt nekünk. Nem volt népszerű tanár, de mivel az általa előadott anyag alapvetően fontos 

anyag volt, a mezőgazdasági szakmában, mindenki szorgalmasan  tanulta. Az utolsó növénytani 

évre Antal Dániel nyugdíjba ment, és helyébe az utolsó éven Nagy Zoltán tartotta az előadásokat. 

Fiatal volt és nagy tudású. Igaz  az előadási módja, habár szabadon adott elő, de azért elég merev 

volt, viszont  ez nem okozott gondot nekünk. Szerették a diákok 

 Talán fiatalsága miatt is. Mindig fésült hajjal, feszes öltözékben, szürke zakóban vagy  

köpenyben, jött be órákra. Az évfolyamot ő készítette fel az államvizsgára. De én kitartottam 

Antal Dániel mellett és nála írtam meg az államvizsga dolgozatomat, amelynek a címe: „A 

műtrágyák hatása a burgonya gumótermése mennyiségére a Kolozsvári Állami Gazdaság 

körülményei között”. 

 Nagy Zoltán tanár úrral még találkoztunk a 30 éves találkozón, ő akkor már régóta  

románul adott elő, s egyszer Temesváron is találkoztam vele kb. 2005 körül, amikor  egy  doktori   

dolgozat referense volt, a Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem részéről. Jó volt 

találkozni vele. 

Tanárnőink közül, fontos megemlíteni a számtant tanító Damó Ilonát aki nem volt  

népszerű, már azért sem, hogy a számtan nem volt mindenkinek szeretett tantárgya. S a 

tanárnőnknek volt egy különös sikoltó hangú előadási módja, amly még távolabb vitte a számtant 

tőlünk. Emlékszem, tanította a valószínűségszámítást is, amit azóta sem használtam soha és  talán 

egyetlen évfolyamtársam sem. Csak annyit nyertünk evvel, hogy tudtuk, hogy létezik. Különben  

nem volt sok bajunk vele, eljött az órákra, előadta és elment. Majd levizsgáztunk ahogy sikerült. 

Nem hagyott sok nyomot életünkben. A gyakorlatunkban, a legtöbb amit felhasználhattunk az 

általa előadott anyagból, esetleg a gyökvonás volt. Alaptantárgy a mezőgazdasági gyakorlatban 

az összeadás, kivonás, szorzás, osztás és a százalékszámítás, no meg a köbtartalom számítás. 

 Eddig sohasem említettem, a Főiskolán zajló katonai oktatást. Minket is besoroltak 

katonának, de nem vittek el  katonának. Nekünk két éven keresztül,  katonai előadásokat tartottak 

katonatisztek, a katonai tanszékről románul. Egy kicsit nehéz volt de ment. Minket, a Főiskolát, a 

légierőkhöz soroltak be és így román jelzéssel A.A.-t, (antiaerian), tanultunk. Két ezredesre 

emlékszem, de inkább csak az alakjukra és előadásmódjukra. Egyikük, talán, Mateescu volt. 

Mindketten elég  szigorúak voltak, igaz jó román szokás szerint, egy komoly letolás-leszidás után 

egy nagyot kacagott, s evvel minden  el volt rendezve. Az egyik ezredes, egészen egy francia 

színészre hasonlított, s úgy is szólítottuk magunk között. Emlékszem a szovjet tipusú PUAZO 1-

es és 2-es meg 3-as műszerekre, amelyeket tanultunk és ezek légvédelmi szerkentyűk voltak, 

amelyek az ellenséges repülök repülési magasságát és sebességét mérte és közölte az állásban 

levő légvédelmi ütegeknek. Talán már akkor régi típusú, kézzel kezelhető és lassan működő 

felszerelések voltak. A repülőgépek akkori sebességéhez  méretezve. 

 Emlékszem, hosszú felkészüléssel zajló és kemény vizsgánk volt, de mindenkinek sikerült 

Ezután következett, egy egyhónapos kiképzés Ploieşti mellett, egy Berceni nevezetű falu 

határában levő légvédelmi ütegnél. Itt mélyen a földbe ásott  kiskaliberű légvédelmi ágyuk voltak 
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harci állásba. Emlékszem, főleg török és jugoszláv repülőket kerestek a levegőben de az 

amerikaiak is soron voltak. Odaérkezésünk előtt, nemrég repült át egy török repülő felettük,  

nagyon nagy magasságban, riadóztak, lőttek is reája, persze nem találták el, s azt suttogták a 

káplárok, hogy biztos lefényképezte őket a török repülő. 

 Igen, megérkeztünk vonaton a berceni-i kaszárnyába. Mi a magyar csoport csodák-

csodájára, egyben  maradtunk, nem szórtak szét román csoportokba. S elkezdődött a legrövidebb 

román katonasági kiképzés. Egy hónap, valahogy kibírjuk, gondoltunk. Elhelyezkedtünk a 

kaszárnyában, s  mindenki megkapta a katonai  zubbonyt, felszerelését. Volt aki rövid nadrágot, s 

volt, aki hosszú „rubáskát” vagy „gimnasztyorkát” kapott. De volt olyan aki a bonetáját-sapkáját  

a füléig letudta húzni. Elég bohócosra sikerült ez az átvedlés. A bakancsok sem találtak a 

lábunkra. De ehhez bizonyára tapasztalat alapján adtak egy délelőttöt, hogy kicserélgessük 

egymás közt. Kisebb-nagyobb bajok árán  végül is sikerült mindenkinek a lehető legmegfelelőbb 

ruházatot összeszednie. Igaz amikor egymásra néztünk elkacagtuk magunkat. Besorolt katonái 

lettünk a Román Népköztársaságnak. S elkezdődtek a napi gyakorlatok. Engem csoport 

vezetőnek neveztek ki, bizonyára magasságom alapján, ugyanis én voltam a sorban a 

legmagasabb. Minden csoport kapott egy  káplárt, aki  parancsolt felettünk és nekünk. 

 A mi káplárunk egy olyan katona volt, aki  nagyon szerette a kártyát és a hetest játszani 

magyar kártyával, erdélyi román volt. S ezt már az első nap  megtudtuk tőle, mert megkérdezte 

van e magyar kártyánk. S mi nincs egy  katonának, besorolt magyar  egyetemistának, bocsánat, 

román nevünk, elev, tanuló volt? Volt és hamar elő is került, akkor, amikor a tűző napon be 

kellett bújnunk a légvédelmi ágyúnak kiásott nagy átmérőjű földbe sűlyesztett állásába. Itt árnyék 

is volt, s nem is voltunk szem előtt, s egy-kettő le is játszottuk az első heteseket négyesben. 

Ezalatt a többiek nézték, hogy nem-e jár arra a főhadnagy. Már az elején összebeszéltünk, hogy 

hagyjuk, hogy a káplár nyerjen s akkor jó fiú lesz velünk, a számításunk be is jött. Az egy hónap 

alatt, mindig megvédett minden emelkedő vihar elől. 

 

 
Ploieşti-Berceni-ben,  egy hónapos katonai  kiképzésen, 1956 augusztus 12-én. 

Jobbról balra Rusz Öcsi, Kilin Gyuri, a káplárunk és én 
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 Másodnap délben, hazatérve ebédre ,meglepetésünkre a koffereink, táskáink  tárva, nyitva 

voltak, s ahelyett, hogy bebújhattunk volna az ágyba egy pillanatra, riadó szólt és menni kellett  

nagy sebességgel, raportra, jelentés tételre. Mi az Isten történik, gondoltuk? 

Kint az udvaron már vártak a tisztek, ahol fel volt halmozva tészta, szalonna, kolbász, 

üvegekben bor, pálinka és még kitudja mi minden. Valami kapcsolatot teremtettünk rögtön a 

nyitott kofferek és a halom elemózsia között. Igen, kutatást tartottak a csomagjainkban, bizonyára 

az eddigi tapasztalataik alapján, s az udvaron levő halomban, az onnan kiszedett romlandó és  

veszélyes holmik  kerültek elő. 

 Névszerint szólítottak mindenkit, akinél, véleményük szerinti, elkobozandó  anyag került 

elő. Sokan sajnálták az elszedett és még meg nem evett tésztát, penészedésre hajlamos kenyeret 

és a romlandó kolbászokat. De volt egy olyan epizód is amikor kitört a röhögés. Bódis Andris 

barátunkat szólították és a tiszt egy büdös, izzadsággal teli, lukas zokni párt lengetett. Bódis  

Andrei! szólt  a  tiszt, de András barátunk nem vágta magát vigyázzba, sőt, a sapkáját megemelve 

és meglengetve „da-igen-t” kiáltott. Így vétett többszörösen is, a katonai szabályok ellen. Tiszti 

felszólításra, vigyázzba  kellett volna vágnia magát és „jelent-prezent” kellett volna kiáltania s 

tisztelegnie. Így a sapkáját meglengetve, vérig sértette a tisztet. 

 Ennek rendes katonai körülmények között, a káplár szerint, legalább 2-3 napos elzárás 

kellett volna legyen az eredménye. De szerencsére mi csak kétnapos katonák voltunk és így  

András barátunk megúszta egy arról való emlékeztetéssel, hogy hogyan kell viselkedni hasonló 

esetben. Amit hangosan kellett  mielőttünk, megismételnie. 

 De a következő napokban jöttek a katonai feladatok megtanulásai és elvégzései. Nagy 

„örömünkre” mindegyikünket beosztották kettesével, konyhai szolgálatra, krumplit pucolni, 

hagymát takarítani, s más koszos munkák elvégzésére. Emlékszem egy este, azt a feladatot 

kaptuk, hogy az egész csoport, krumplit, murkot, petrezselymet, zellert megy pucolni. Este már 

fáradtak voltunk a gyakorlatok után, igaz nem annyira a sok munkától, ugrálástól de a szőrnyű 

augusztusi  baragáni melegtől. Egy nagy krumpli csomó volt előttünk, amit meg kellett takarítani 

másnapra az ebédre. Az elején még ment valahogy, de az is igaz volt, hogy nem is nagyon 

értettünk a krumpli pucolásához, s ezért soknak a héja is a levesbe került. De ahogy  haladt előre 

az idő, úgy lanyhultunk el, s egyre több krumpli  érkezett nagy ívben dobva, a nagy  üstbe, félig, 

negyedig megtakarítva. S úgy a vége felé, kinyílt a konyha ajtaja, s két erős katona, behurcolt 

három félig meddig meg tisztított és felhasított juhot. Mindhármuknak a fején még ott volt a 

szakálla, s több helyt  még  a bőrüket  gyapjú  fedte. Véresen, mocskosan, szőrrel telve kerültek 

egy dobással a nagy üstbe. Lefedték. Reggelig ázhatott, főhetett. Másnap ezt a mi általunk 

„takarított”? krumplit, murkot  és a juhokból készült finom húslevest kaptuk ebédre. A 

reggeliben bele rakott vékony makaróni, csak úgy  nyúlt a kanalainkon, a  juhnak szétfőtt 

cafataival keverve. Egyed  román katona, még ha egyetemista is vagy! Ettük mert éhesek 

voltunk. 

 A gyakorlatokon is voltak, említésre méltó dolgok. Ugye mi alhadnagyi rangot kaptunk 

azután, hogy elvégeztük a két évet és az egy hónapos gyakorlatot. Ezért meg kellett tanulnunk a 

pisztolyal való lövést is. Komoly, egynapos felkészítőn magyarázták el azt, hogy milyen   

körülmények között és hogyan kell használni a pisztolyt. Ezután került sor arra, hogy kint 

céltáblára lőjünk. Megmagyarázták, hogy gyakorlaton, csak felfelé szabad tartani a pisztoly 

csövét. S kezdődött is a lövési gyakorlat, lőtt a hadnagy szépen felfelé tartva a pisztoly csövét 

egészen a célzás megkezdéséig. S a célzás után lőtt, s nem talált. Egyet mosolygott „Majd a  

legközelebb!” S lőtt a  káplárunk is, ugyanúgy  tartva a pisztoly csövét felfelé, s talált. Ekkor mi 

mosolyogtunk. S ekkor következtem én, mögöttem egy sorban az évfolyamtársak. Megkaptam a 

pisztolyt s beálltam a lövésállásba, s ekkor önkéntelenül hátrafelé leeresztettem  pisztoly csövét, s 
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abban pillanatban a hadnagy és a káplár hasra vágta magát. S kiabálni kezdtek, hogy tartsam 

felfelé a csövet. S csak azután eresszem le, de előre, ha biztosan lőni akarok. Céloztam és nem 

találtam. S ezután jött egy  félórás letolás, magyarázás, okítás. 

  Mindezek után, eszembe jutott evvel kapcsolatban egy vicc, amit rögtön elmondtam 

miután befejeztük a célba lövést  pisztolyal. 

„A fiatal hadnagy, lövésre tanítja katonáit. Azok lőnek és nem találnak célba, s ez így 

megyen addig, amíg a fiatal hadnagy fel nem húzza magát és mérgében elkapja a fegyvert s azt 

mondja, „Ide nézzetek!” s lő és nem talál, s mérgesen odakiáltja „Így lőttök ti!” hogy mentse a 

helyzetet. S még lő vagy kettőt de nem talál. „Még mindig, így lőttők ti”, mondta. Amikor a 

negyedik lövésre talál, erre meg könnyebbülten odaszól a csapatnak, „Na  látjátok, így lövök 

én!” 

 Lassan, de azért teltek a katonaság napjai, igaz ezek a napok tele voltak új kalandokkal, 

történetekkel, barátságokkal, összezörrenésekkel. Ekkor kaptam egy levelezőlapot Lászlóffy Ali 

barátomtól, amelynek a címlapján az ő szeretett Torda városa van, s  hátlapján pedig: 

 

 
Levelezőlap Lászlóffy Alitól. A lapot aláírta későbbi felesége, 

Fodor Anny is, mindketten az  esküvőre készülve 
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  Egyik, többször megismételt érdekes történet volt csoportunk életében az, amikor át 

kellett menni a lövészetre egy falun, talán épp Berceni-en, Bercsényi?  

  Jó kedvünk volt, reggeliben amikor elmentünk lövészetre, s egy ilyen alkalommal az 

jutott eszünkbe, hogy énekeljünk menet közben magyar baka nótákat. Nem szóltunk a vezető 

káplárnak csak rázendítettünk, hogy lássuk mit szól hozzá? Román bakanótát nem tudtunk. 

  S nem szólt semmit, sőt intett, hogy mehet tovább a dalolás, mi teljes tüdőből fújtuk, 

hogy egy-kettő-három-négy rajta! „32-es baka vagyok én recece...” meg azt, hogy  „Ez a vonat  

most van  indulóban ...” s tovább sorban a következőket: ”...Már ezután, úgy élem világom...”. 

                          „Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta... 

                           Nyitva van a százados ablaka... 

                           A közlegény elesik a csatában...  

                           Messzi van a nyíregyházi kaszárnya... 

                           Káposzta-káposzta, téli-nyári káposzta...  

                           s  azt, hogy Huszonegy-huszonkettő-huszonhárom... 

                            Reszketnek már az oláhok a határon...” 

  Ez az utolsó egy kicsit rázósnak tűnt abban az időben, de nem volt senki aki megértette 

volna, s így  a következő alkalmakkor, amikor a káplár nótát vezényelt, evvel szoktuk kezdeni, 

mert jó a ritmusa. A falu lakói, a dalok hallatára kiálltak a kapuba, ahol volt, mert arrafelé még 

kerítés sem nagyon létezett akkoriban, csodálkoztak, hogy milyen idegen katonák járják az 

utcáikat. Karabélyaink voltak, amit nyakban cipeltünk és ez még  különösebb volt. Így hordták a 

németek is. Magyar dalok, idegen karabély viselési mód, román katonaruhák, s nem a 

legkatonásabb menetelés, valahogy így néztünk ki akkor Bercsény faluban. A falu gyermekei, 

románok és cigányok utánunk futva, ritmusra lépkedtek velünk. Ilyen is volt valamikor a román 

hadseregben! 

 Még voltak olyan  dolgok, amelyeket érdemes papírra vetni. Megtanították nekünk, hogy 

az atomtámadás riadója esetén, a katonának nincs más mit tennie, minthogy hasra vágja magát és 

fejét is földre szegezve, várja a riadó végeztét. Megtanultuk és alkalmaztuk is, magunkra szabva. 

Azaz, azokban  a pillanatokban amikor felügyelet nélkül maradtunk az első dolog volt elfeküdni a 

földön és szemet behunyva  pihenni, valahol egy árnyékhoz közel. Egy ilyen  hosszabb pihenés 

alkalmával, amikor mindenki el volt nyúlva a melegben, s bokrok aljába  húzódtunk, valahonnan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

váratlanul felbukkant az ezredes, akinek ugye a legmagasabb rangja volt körülöttünk. 

 Amikor meglátott minket elnyúlva a földön, nem hitt a szemének. 

Előbb megkeresett engem, mint csoportvezetőt, azaz ordított egyet, hogy „Hol a 

csoportvezető?” Valahogy előugrottam és jelenteni akartam, ilyenkor ez a rend, de nem engedett, 

csak annyit kérdezett, hogy „Mit csinálunk?” Hirtelen csak annyit mertem felelni, hogy „Să 

trăiţi”, egészségére talán, „Atomtámadási riadó van!” 

 Erre  kitört belőle a röhögés és ezzel megúsztuk a büntetést. 

Ekkorra már a  többiek is felszedelőzködtek és folytattuk az aznapi  gyakorlatot. 

            De a katonaság keretén kívül is vannak dolgok, amelyeket ott tapasztaltunk. Egy 

vasárnap, ebéd után egyesek a kaszárnyában nyúltak el, mások egy focilabdával játszottak kint az 

udvaron, amikor egy festőien koszos, rongyos cigány szekérsor parkolt le a kaszárnyán kívül. 

Volt vagy 8-10 sátoros szekér, tele szurtos-mocskos purdékkal, nagyon szép, de mindenféle 

csüngőkkel, pénzekkel  teletűzdelt cigány lányokkal, asszonyokkal. A sátoros szekérben ültek a 

férfiak, akik a lovakat hajtották. 

 Nagy lármával érkeztek, s hadonászva határozták meg azt, hogy hol állnak meg. Végre 

egy körbe felsorakozva, kialakult a cigányok szekeréből a cigány tábor. Nemsokára  elkezdődött 
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a szekerekből a benne lakó purdék, asszonyok, leányok és férfiak kiözönlése. Egyszerre megtelt a 

sátortábor belseje, de a külseje is. 

  Ezek a cigányok mások voltak mint a mi erdélyi Gáboraink, akiket mi jól ismertünk, akik 

nem lopnak, jól öltözöttek és a fekete nagy karimájú kalapjuk alatt, mint rendes, megbízható  

emberként élnek. Sátoros cigányokat mi még nem nagyon láttunk Erdélyben. Nálunk a 

cigányoknak egy másik része a foldozó cigányok voltak, akik naponta egy tarisznyával a 

hátukon, amelyben az edények foltozásához szükséges szerszámokat hordták, járták a város utcáit 

és kiabálással reklámozták munkájukat emígyen: „Foltozni valót!” Voltak még a muzsikus 

cigányok, akik nagy részt már egészen elfogadható viselkedésű emberek voltak. Zenéjükre nagy 

szüksége volt a magyarnak. Az általam ismert kolozsvári cigány fészkek voltak a Kétvízköz, a 

Fellegvár alatti, (felszámolták), és a Pata utcai, (felszámolták), fészkek. 

 De térjünk vissza a regáti sátoros cigányainkhoz, akik letáboroztak a laktanyánk előtti 

réten. Megérkezésük után, hamar szétfutottak minden égtáj felé és fát kerestek tűz gyújtáshoz. 

Szép lassan  érkeztek is vissza, egy-egy öl vagy marok fával a kézben és tűz csapott az égbe, 

majd  füstbe burkolódtak. Majd elindult egy kicsi szél és előkerültek cigányaink a füstből. Ekkor 

láttuk, hogy középnagyságú üstök voltak felakasztva a sátorokon belül, amiben puliszkának való 

víz főtt, majd maga a puliszka. Egy-egy nagyobb üstben hús főtt. Közben levágtak egy-egy a 

szekerekből előkerült tyúkot s amit leforrázva tisztítani próbáltak, kisebb nagyobb sikerrel. 

Minden elindult az ebéd elkészítéséhez és megtartásához, finom szagok kezdtek terjengeni, de  

egyszer egy női hang felvisított és utána ütéseket hallottunk. Nem tudtuk felfogni, hogy mi 

történik a táboron belül. Nekünk nagyon jó belátásunk volt a tábor belsejébe, mert mi a kerítésen 

belül magasabban voltunk, mint a tábor, ugyanis a laktanya egy dombon volt. 

 S egyre nagyobb zaj keletkezett, visítások, kiabálások ütések hangzottak. Sok asszony a 

gyerekekkel kifutott a sátoron kívülre és remegve nézték mi történik belül. Komoly verekedés  

kezdődött el, egyedül a tábor közepe tájékán, egy felakasztott üst előtt ülő idős, fehér hajú, nagy 

bajuszú és szakállú, feltehetően a vajda ült, mozdulatlanul. Körülötte folyt a verekedés, ahol a 

botok, öklök, puliszkakeverők működtek. Már vér is folyt, egymás felé öntötték az üstökben  

forrásban levő vizet. Csak a vajda nem vett részt a harcban, ült és várta a végét. Egy adott 

pillanatban, egy fiatal cigányleány szaladt ki a körből és utána több férfi. Az első aki  utolérte,  

három olyan ütést mért a fiatal lányra egy  kemény bottal, hogy még most is fáj nekem, mintha én 

kaptam volna. A lány ekkor elesett és otthagyták, mint akivel végeztek. Egy idősebb asszony 

szaladt ki utána, aki  felemelte a fejét a lánynak és véres arcát mosni kezdte. 

Soha életemben, sem ezelőtt sem ezután, nem láttam ilyen verekedést, amely egy 5-10 

perc után épp olyan gyorsan abbamaradt, mint ahogy kirobbant. Szakadt és véres ingeket láttunk, 

sírtak az asszonyok, a gyerekek ordibáltak, s mi nagyon örvendtünk, hogy közöttünk ott volt a 

kerítés. Később is csak azon csodálkoztunk, hogy a vajda miért nem avatkozott be, miért hagyta a 

verekedést? Mi a kerítésen belülről nem értettünk semmit, mert a veszekedések, kiabálások is 

mind cigányul mentek. Nekünk csak a nagyon-.nagyon különös látványban volt  részünk. Talán 

ilyen a cigány ember, hamar fellobbanó haragú, de olyan hamar lenyugszik is. Ennyit a 

katonaságról s a körülötte zajló dolgokról, mint tantárgyról. 

 

* 

 

  Folytassuk tanárainkról a beszélgetést. Pap István tanárunk külön személyisége volt a 

magyar fakultásnak, rajongtak utána a diákjai. Érdekes volt, hogy hosszú-hosszú szüneteket 

tartott, a folyosó egyik sarkban pedig folyt a beszélgetés és sokszor vita a  tanár  és diákjai között. 

Pap István nagyon gyakorlati ember volt, az ő általa elmondott elmélet, tulajdonképpen mindig a 
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gyakorlaton alapult, mondhatni lehet hogy az ő általa előadott tantárgy neve elméleti gyakorlat 

volt,vagy gyakorlati elmélet. Sokszor az előadásokra nem maradt csak 20-30 perc, mert a többit 

elbeszélgette diákjaival. Ilyenkor a mezőgazdaság minden ágas-bogas kérdése felvetődött, 

általában politikával keverve. Ő pontosan látta a mezőgazdaság jövőjét, megjósolta a 

kollektivizálást, bizonyára a „szovjet tanulmányútján” szerzett tapasztalatai alapján. Ilyenkor 

nyíltan bírálta az országban  végbemenő nem előnyős változásokat. Ismerte a dolgok okát, 

közepét, irányát és az eredményeit. Én mindig székelynek tartottam, pedig Verespatakon  

született, fent a Nyugati-Érchegység hegyei között. Igaz iskoláit a Székelykeresztúri  

Gimnáziumban végezte, majd mezőgazdasági mérnöki diplomát kapott 1944-ben Kolozsvárott. 

Utána megjárta a  nagy  Orosz Földet, mint fogoly. 

 Amikor bejött az évfolyamra, mindig bakanccsal láttuk. Nem szívott akkoriban cigarettát, 

hanem sokszor ő sodorta a dohánytartójából kivett vágott dohányt és a cigaretta papírt 

cigarettává, komoly füstöt eresztve. Ritkán nevetett, de akkor a jellegzetes Pap István kacagással 

és arccal. 

 Nekünk, a tanársegédjével együtt Balogh Gáborral, az állattenyésztési tantárgy keretében 

a következőket adta le: állattant, takarmányozást, bonctant, csonttant, haltenyésztést, 

vadgazdaságot, selyemhernyó tenyésztést és méhészetet, járványtant és parazitológiát. Komoly és 

nehéz előadások voltak, ha jól emlékszem hároméves  tantárgy volt. Rengeteg jegyzetet kellett 

készíteni. Érdekességként jegyzem meg, hogy ezekhez a tantárgyakhoz Pap István sohasem  

használt saját jegyzetet ,mindig a  fejéből tartotta az órákat és nem használt segéd bemutató 

anyagot sem. Ez a rész a tanársegédre volt bízva, aki a gyakorlati órákon mutatta be például a 

csontologiát képeken, (dorzális és ventrális állású csontok...stb.). 

 Mi segédanyagként viszont használhattuk az „Agronómus kézikönyvét”, (1954-ben jelent 

meg, azóta sem jelent meg új), amelynek társszerzője volt, de használhattuk például a 

„Háziállatok takarmányozása” című könyvét is. Sokáig olvashattuk 1989 után cikkeit az 

ERDÉLYI GAZDA oldalain. 

  Érdekes volt az a hír ami kerengett körülötte, hogy géptant tanított azelőtt, hogy 

állattenyésztést adott volna elő. S a hír be is igazolódott. 

 Mágori István csak a szőlészetet tanította. Pedáns úriember volt, keveset foglalkozott 

velünk. A leckéket leadta és várta a feleleteken keresztül, hogy tapasztalhassa  mennyire  értettük 

meg. Különben szigorú tanár volt, mellébeszélést nem tűrt meg, csak a konkrét szöveget fogadta 

el. Sajnos keveset tudunk róla, a Romániai Magyar  Irodalmi Lexikonban sincs megírva  életútja. 

A Bánságban született. Szemüveget hordott és barna bürgeri csizmában járt. Szigorú arca volt. 

  Dr.Lazányi Endre, emlékezetes genetikai órákat tartott. Mindig ünneplőben járó úriember 

volt. Nem voltak közvetlen kapcsolatai velünk. Tudományos kutatónak tartottuk mi, s tantárgya 

is, amit tanított, nagyon tudományosnak tűnt. Genetika = örökléstan. Abban az időben 1955 körül 

terjedt el a „haladó” Liszenkó-féle szovjet örökléstani elmélet. A szovjet elméleteket mi sem 

nagyon szerettük még otthonról, de ha a tanárunk előadásából is kiérződik ez, akkor el lehet 

képzelni, hogy mennyire sajátítottuk el a Liszenkó-féle elméletet. Ugyanis Dr. Lazányi előadásait 

így értékeltük Van egy Liszenkó féle most kötelező genetikai elmélet, tessék  megtanulni, van 

egy Mendel-Morgan féle örökléstani elmélet, tessék megismerni, hogy különbséget tudjanak 

tenni. a kettő között. S van az én véleményem, amelyben megtalálják mind a kettőt az igazi 

helyükön. Nekünk ez világos volt. De Liszenkot kötelező volt megtanulni! 

  Szép leánya volt és a felesége is szépasszony volt. Többször láttuk a teniszpályán, 

szeretett teniszezni, ami akkoriban kispolgári csökevény volt, vagy nagyúri flanc. Később 

hallottam, hogy Debrecenbe disszidált és ott tanított. Különben a Főiskolán úgy tartották számon 

mint a  magyar fakultás egyik szervezőjét. 
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 Következő tanárunk König Miklós, aki az üzemszervezést tanította. Nem volt hálás 

anyag, de később jöttem reá, hogy ebben nem az elmélet a fontos, de a gyakorlatban 

nélkülözhetetlen. Ebben a tantárgyban sok volt a politika is, Marx-Engels és Lenin nevei csak 

úgy röpködtek. Minket a szocialista mezőgazdaságra készítettek fel, állami gazdaságok és 

kollektív gazdaságok vezetésére. A parasztgazdaságokról csak a  szünetekben hallottunk. Sajnos, 

a főiskolán semmit sem hallottunk a kollektív gazdaságban működő keményen megfizetett, 

nagyhatalmú pártinstruktorokról s mikor kimentünk az életbe vele volt a legtöbb bajunk. Ha 

valami jól sikerült a gazdaságban, akkor az elnököt és a pártinstruktorokat dicsérték meg, ha 

valami nem sikerült minden esetben a mérnök volt a hibás. Ez volt a szocializmus első éveiben  a 

kollektiv gazdaságokban a „Hiszek egy ...” 

 Kőnig tanárról az előbbi évfolyamok alkottak véleményt és ezt mi is megtartottuk. Kötött 

előadásmódja volt, előadásai részünkre egy kicsit idegennek tűntek. Nem került a diákokkal 

közeli kapcsolatba de mindenki respektálta. 

 Tietz Lajos tanárunk topográfiát, területmérést tanított. Fiatal tanár lévén elég közel került 

hozzánk. Igaz szigorú ember volt, de szeretett nevetni is. A teodolit gyakorlatokon mindig a 

környező ablakokban  kinéző lányokat kerestük. A tantárgy nehezen asszimilálható volt. Később 

kint nagyon sokat használtuk a mérésekben. Igaz a  legtöbbet a „kecskét, a buktatót” használtuk a 

földmérésekben. 

  Pálfy Ferenc tanárunk mikrobiológiát, fiziológiát tanított. Nem került a diákok közelébe. 

  Szövérdi tanárunk talajjavítást tanított. Kötött előadásai voltak. Olvasta az anyagot és mi  

ennek alapján készítettük a jegyzeteket. Egyik előadása alkalmával olvasva az anyagot a cinket 

zinknek olvasta s azt mondta, hogy a víz a csatornákban morog, a mozog helyett. Olvasási                                                                                                                                                               

hibák voltak. 

  

ÚJSZENTESI LÁTOGATÁSOK EMLÉKEI. 
 

 Ezek az újszentesi látogatások úgy kezdődtek, hogy az én Varduca Gyuri barátom egy 

szép napon arra kért, hogy segítsek rajta mert nagy bajba került. Ugyanis találkája van egy  

kislánnyal délután, amit nem szabad elszalasztani, de ugyanakkor telefonon jelezték, hogy 

érkezik az újszentesi unokatestvére, aki egy körúton van. „Nagy a baj, s jó lenne, ha te mennél ki 

az állomásra fogadni  őket”, kért meg Gyuri. A fordítottját nem találta megfelelőnek. A jó barát, 

a jó barátnak, „mindent megtesz” alapon, elvállaltam, hogy kimegyek az állomásra és fogadom 

az unokatestvérét és a  vele érkező rokonokat. 

 Írd és mond, bepöfögött a vonat és a Gyuri leírása szerint megtaláltam az érkező 

unokahúgot, akinek a neve Gyömbér Julianna. 

 Kedves, fekete szemű kislány szállt le a vonatról. A kislány piros pettyes ruhával érkezett 

és nagyon mozgékony, ügyes kislánynak mutatkozott. Később sokáig dúdoltam magamban azt a  

nótát, hogy „Piros pettyes ruhácskádban láttalak meg Téged...” Nagyon talált a dal szövege és a 

mi találkozásunk. Ez az első találkozásom 1956-ban volt s mély nyomot hagyott reám Julianna.  

Valahogy kimagyaráztam Gyuri hiányát, amit bizonyára nem  hittek el, de nem volt mit tenni. 

Gyuri az unokatestvér hiányzott, s így én lettem az, akinek kísérnie kellett a városon keresztül a  

vendégeket. Mi Jucival előre mentünk és beszédbe elegyedtünk. Mindenről beszéltünk, az 

utazásról és mindenről ami az eszünkbe jutott akkor. Valahogy elérkeztünk a Síp utcába, ahol 

Gyuriék laktak, s átadtam a Kovács-Gyömbér családnak a vendégeket. De Jucival megegyeztünk, 

hogy kimegyünk estére a korzóra. Úgy is lett, sétálni mentünk ketten. Még nem fogtuk meg 

egymás kezét, habár bennem már felcsillant a szerelem lángja. Szabad voltam Lenkével felborult 

a barátság s Iluci pedig..., más kislányt kellett keresnem. S úgy éreztem az első pillanattól, hogy 
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itt van a lehetőség. Juci szép kislány, kedves, tudtam, hogy énekelni tanul s az évek is 

megvannak. Talált hozzám. 

 Néhány korzói kör után betértünk az Egyetem utcába és elértük az ott levő mozit, ahol a 

„Hűtlen asszonyok” című filmet vetítették. Szerencsénk volt, mert még kaptunk jegyet, s gyorsan  

bemenetünk a film kezdésekor. Igaz, már le voltak oltva a villanyok és egy kicsit nehézkesen 

kaptuk meg a helyünket, s többen reánk is szóltak, de a kicsi zaj után, csak megkaptuk a 

helyünket és nézhettük az olasz filmet Gina Lolobrigidával. A film címét nagyon nevetségesnek 

találtuk mindketten, arra gondolva, hogy talán elkezdődhet valami kettőnk között. A film alatt 

megfogtam Juci kezét és nem húzta el. Úgy éreztem, hogy jó úton indultam el. A film után, az 

úton hazafelé, megtárgyaltuk a filmet és mindketten jónak találtuk. Tetszett neki is,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

nekem is. Nem tudtuk még, hogy egy hosszú-hosszú közös élet indult el, ennek a filmnek a 

megtekintésével. 

 

* 

 

 Hazaérve átadtam Jucit Gyurinak, aki már otthon várta és ő is elmondta a meséjét amiért 

nem lehetett ott az érkezésnél. Igaz, a két magyarázat nem nagyon fedte egymást, de nem volt mit 

tenni, ilyenek a fiatal fiuk. Nincs elég tapasztalatuk. Mi Jucival már az úton hazafelé megígértük 

egymásnak, hogy levélben tartani fogjuk a kapcsolatot. Címet cseréltünk Gyömbér Juliánna,  

Temesvár, Ungureanu utca 1 szám, Kiss Károly, Kolozsvár, Danton utca 12. 

Elbúcsúztunk, mert ők másnap haza utaztak. Én nagyon boldog voltam, mert úgy éreztem, 

hogy egy őszinte kislányt ismertem meg, akivel érdemes a kapcsolatot megtartani. 

 Telt-múlt az idő, s elkezdtünk levelezni, tőlem ment a levél az Ungureanu utcába és  

nekem jött a Dantonba. Küldtem képeslapot Kolozsvárról, Mátyás királlyal, Cso-cso szánnal, a 

Pillangó kisasszony című filmből. Egyre erősebbé vált a fonal, amely kettőnket összekötött. 

Olyannyira, hogy a következő években Juci meghívott, hogy  menjek el látogatóba. Újszentesre. 

 S aztán újra  következtek a levelek, s a telefon beszélgetések. Juci kitartott mellettem de a 

papájával bizonyára sok baja volt miattam. 

 Az elküldött meghívásra, elindultam a temesvári gyorssal Temesvárra, az első 

látogatásomra. Én egyetemista voltam a mezőgazdaságin és a nyárban megtett úton nagyon  

megleptek, miután kiértünk Erdélyből a Királyhágon túli síkságra, a nagy területen bevetett búza, 

kukorica táblák. Akkoriban csak az állami gazdaságok és a kollektívek voltak és mindenhol 

nagyon-nagy búzatáblák sárgultak. Ilyent mi Erdélyben  nem nagyon láttunk. Számomra  nagyon 

érdekes látvány volt, a rengeteg  búza a rónán. Nagyvárad után, ahogy haladtunk a vonattal, 

mindig jobbra ültem és néztem, hogy nem-e lehet látni valamit a magyar földből, ugyanis a 

térkép szerint végig, elég közel ment a vasút a magyar határhoz. Nagyon vágytam arra, hogy 

láthassak magyar házakat, ott jobbra. De még a délibáb sem hozta közelebb Magyarországot, de 

én szerettem volna látni. 

 Jól esett látni Szalontán, egy magyar szerelvényt amely egy magyar helység talán 

Kötegyán és Szalonta között ingázott, s várta az indulást vissza Magyarhonba. Nagyon szerettem, 

ha felszállhattam volna reá. De a vonat tovább vitt, jött Arad és nemsokára a temesvári állomás. 

Itt Juci várt és szerelemmel várt, nagyon jó érzés az amikor hosszú idő után találkozol olyan 

személlyel, akivel közös gondolataid vannak. Ilyen volt mindig a Jucival való találkozás,  minden 

esetben. Első utam alkalmával Juci édesanyja betegen, a kórházban volt és ott látogattuk meg. 

Fekete hajú, élénk fekete szemű, apró asszonyka volt, látszott az arcán a betegség nyoma, de 

vidám volt és szeretettel fogadott. Ez volt az első és az utolsó  találkozásom vele, mert ősszel 

megnyugodott. Emléke megmaradt emlékezetemben.      
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 Egy következő nyári látogatásomon emlékszem, hogy Juci meghívott egy előadásra, 

amelyet az újszentesi Kúlturházban tartottak. Ő is fellépett és egy nagyon szép dalt énekelt. 

Jucinak ezúttal a nagyon szép hangját ismertem meg. Öröm volt hallgatni, gyönyörű kellemes 

hangját. S a dal amelyet énekelt, úgy éreztem mintha nekem szólt volna, nem tudom de én így 

éreztem és ma is így érzem. De mondom ez csak az én érzésem. A dal amit énekelt így kezdődik, 

hogy „Gyöngyvirágos kiskertemben mosolyog a napsugár is, 

           Gyöngyvirágos  kiskertemre  hasonlít a mennyország is   

           Te melletted úgy érzem én, hogy gyönyörű szép álom ez az élet...” 

Azóta is amikor e dalt hallom, vissza emlékszem arra az újszentesi előadásra, ahol ezt a  

számomra kedves dalt énekelte nekem Juci, és csak nekem! Amikor elmondtam Jucinak az evvel 

a dallal kapcsolatos érzésemet, egy nagyot nevetett. 

 De nem mindig voltak a látogatásomnak ilyen kellemes pillanatai. Történt ugyanis, hogy 

egyik látogatásomon hasznos akartam lenni és megakartam mutatni jövendőbeli apósomnak, 

hogy dolgozni is szeretek. Ezért úgy döntöttem, hogy a kertben levő szőlőlugast, amelyen már jól 

látszott a 30-40 év, megjavítom, helyrepofozom. Szerszámokat kértem és elkezdődtek a javítási 

munkák. A lugas kb. 5-6 átívelő faoszlopból állott, amelyeket  fa gerendák fogtak össze fent, de 

megfelelő hajlatokkal. S erre futottak fel a finom csemege szőlők, s lógtak le a nagy és zamatos  

szőlőgerezdek. Ezekből a lugasfákból, vagy három dőlt ki és ezeket kellett volna helyre pofozni. 

A munka nehezen ment, mert keményfából voltak a lugasok, s egy részük el is volt  korhadva. 

Ezért sok helyt ki kellett pótolni a lugasfákat. S a legnehezebb volt a hajlatokat  kipótolni. De 

késő délutánra, valahogy elkészültek és örvendtem, hogy hasznos munkát végeztem. 

Kiegyenesedtek a lugasok! Ekkor érkezett haza  apósom és vette át a munkát. Megköszönte, de  

azt is megjegyezte, hogy az egész munka csak tákolmány. Nagyon rosszul esett!   

 De másnap a templomba kellett menni, mert Juci kántora volt az újszentesi református 

egyháznak. Ezt a kántorkodást, egyik bátyától, Csibitől örökölte. Itt is segíteni kellett avval, hogy 

az orgonát én fújtattam. Nem volt valami könnyű munka, állandóan taposni az orgona fújtatóit. 

De a négy-öt zsoltárt valahogy kibírtam. Fentről a karzatról, nagyon szépen hangzottak a 

zsoltárok. Jó volt hallani az orgonát a Juci hangját és a hívek énekelte zsoltárokat. Elemi iskolás 

zsoltáraimat hallottam újra.  

Eleinte  apósom  egyedül fogadott, csak Bandi lakott a szülői házban, ketten voltak.  

 Közben rendszeresen leveleztünk Jucival, jó érzés volt, hogy habár messzire is, de van 

valaki aki gondol reád. Aztán  elérkezett az ideje, hogy Juci egyetemre menjen. Levelekben  

meggyőztem, hogy jöjjön Kolozsvárra a Zeneakadémiára. Így is lett, de Ő canto szakra szeretett 

volna  menni, s ez azt jelentette volna az én akkori gondolkozásom szerint, hogy színésznő lesz s 

akkor elveszíthetem. Ezért azt javasoltam, hogy felvételizzen az akkor magyar nyelven induló, 

zenepedagógiára. Így is lett, igaz ő a román szakra jelentkezett, mert Temesváron is a  

zeneiskolát románul végezte. De az akadémia magyar tanárai, magyar neve alapján áttették a 

magyar szakra. Juci ekkor nagyon nehéz helyzetbe került, mert olyan magyar irodalmi  

kérdéseket kapott a felvételin, amelyeket a román iskolában nem tanítottak. De valahogy sikerült, 

és a zenepedagógia magyar évfolyamára sikerült bejutnia.  

  Itt meg kell állnunk, mert ekkor tette az első olyan tettét Juci amelyet értem tett és 

lemondott értem a fényesebb énekesi karrierről. Nem tudom volt-e jogom nekem ennyire   

beleszólnom Jucinak az életébe? Ez azóta is nagy kérdése volt az én életemnek! S azt is éreztem, 

hogy apósom soha sem bocsátotta meg nekem, hogy Juciból nem lehetett énekes. Apósom  

énekesnőnek álmodta meg egyetlen leányát. Több mint 50 év házasság során Juci sohasem  

vetette fel ezt a kérdést, ma sem tudom, hogy mit érzett akkor amikor úgy döntött, hogy lemond a 

fényesebb énekesi karrierről és pedagógus lesz.                 
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            Köszönöm Juci mindazt, amit akkor gondoltál és határoztál, tettél! 

 A sikeres felvételivel egymás mellé kerültünk és örvendtünk egymásnak. Gyakran 

találkoztunk, együtt jártunk moziba, együtt korzóztunk. Juci megismerte barátaimat Alit, Lórit, 

Zolit s közös programokat szerveztünk, elvtársi összejövetelekre, színházba, moziba. Nagyon 

összemelegedtünk, szerettük egymást.                     

 A sok együtt járásnak, a hasonló gondolkozásnak az lett az eredménye, hogy Jucinak 

megkértem a kezét és ő belegyezett az eljegyzésbe. Kezét adta. A szüleim is egyet értettek az 

eljegyzéssel és én boldog voltam. Azt, hogy a Juci édesapja mit mondott a dologra, nem tudom. 

Érzésem szerint  kikötésekkel és kritikával belegyezett Jucinak a határozatába. Talán egy kicsit 

furcsának lehet venni egy zenetanárnőnek s egy agronómusnak az eljegyzését. De sem azóta, sem 

azelőtt, ez a kérdés sohasem okozott problémákat életünkben. Lehet, és én úgy érzem, hogy 

ebben Jucinak a szerénysége, jósága, kitűnő alkalmazkodó képessége volt az az erő ami nem tette 

kérdésessé viszonyunkat, ebből a szempontból. Igaz én is igyekeztem azon, hogy ebből ne legyen 

sohasem  kérdés. 

 Jegyesek lettünk s még többet jártunk együtt. Az eljegyzést Újszentesen ünnepeltük meg, 

Kolozsvárról eljött a mamám és Baki Lóránd barátom, itt pedig a Juci rokonsága és leendő 

apósom barátai, köztük, az akkori községi néptanács elnöke, Bajkai, aki Alexandru Moghiorossal 

volt, mint kommunista, börtönben. Apósom nagyon kirukkolt, egyetlen leányának az 

eljegyzésére, megfelelő  külsőségeket biztosított. 

 

 
Eljegyzési fénykép 

 

 Finom tésztákat készített Jucinak a nagymamája. A tésztához kellékként szükség volt  

természetes piros festékre, aminek a neve „alkörmös” volt. S reám esett az a feladat, hogy  

Temesváron beszerezzem, a Dom tér patinás gyógyszertárában. Így szólt a nagymama utasítása. 

Alkörmös, alkörmös, akkor hallottam először ezt a nevet, s még nehezebb helyzetbe kerültem 

avval, hogy románul kellett volna megvásárolnom de, nem tudtam a nevét. Hiába is mentem el a 

Dom téri  gyógyszertárig, bemenni nem mertem, mert nem tudtam mit kérjek románul. Egyetlen 

megoldásom volt, hogy hazamentem és azt mondtam, hogy nincs a gyógyszertárban alkörmös. S 

e miatt festetlenül ettük meg a finom tésztákat. De más veszély is született a tészta fronton, 

aminek újra én voltam az oka. Nagy tepsikbe kerültek a sütnivaló tészták. A tepsiket a szobában 

levő kettős szolgáltatású sütőkben kellett megsütni. A kettős szolgáltatás abban nyilvánult meg, 

hogy ha begyújtottak a Dániel-kályhába, (csempe kályhába), sütés céljából, egyben a szobákat is 

melegítette. Így spórolták apósomék a fát. A Dániel-kályha különös elhelyezése, két szoba 
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egyszerre való fűtését biztosította. Sőt háromét is. S ugyanakkor kenyér sütésre, tészta sütésre is  

lehetett használni. 

 De itt jött a baj, mert én az egyik szobából való kijövetelemkor, semmit sem sejtve   

beleléptem a nagy  pontossággal  kirakott, gyönyörűen  kidolgozott, egyik nagy tepsi közepébe, 

amely le volt téve a földre, bevetésre készen. Juci öreganyja majd rosszul lett, s Juci is rosszul 

érezte magát bizonyára, mert rögtön olyan vélemény alakulhatott ki rólam, hogy figyelmetlen a 

vőlegény. 

 Nehéz pillanatok voltak, s a letaposott tepsi tészta a szemétbe  került. Azóta sokszor 

megemlítik nekem ezt a ballépést. 

 Leendő apósom egy birkát vágott az eljegyzésre, amiből egy újszentesi böllér, (így 

nevezik itt a mészárost), finom bográcsgulyást készített az ünnepi vacsorára. 

    Az asztalra kerültek a megmaradt és finoman kisült tészták és a nagyon mély kútból  

felhúzott görögdinnyék. Itt az alföldön úgy hűtik le a görögdinnyét, hogy zsupsz a kútba ejtik, s 

később miután lehűlt, vederrel kimerik. Egy kisebb zenekar is nótákat, hallgatókat játszott. Még 

táncoltunk is. Nagyon szép eljegyzést szervezett leendő apósom. Mi Jucival nagyon boldogok 

voltunk. 

 

 
Az eljegyzésen a leendő apósom, édesanyám és mi ketten                                   

  

 Kolozsváron Juci a Zene Akadémiára járt, s hogy én se legyek lejjebb én a  Gazdasági  

Akadémiára jártam. 

Hónapok múltával, egy alkalommal egy telefon értesítést kaptunk, hogy délután 5-kor  

telefon hívásunk van Temesvárról. Kíváncsian mentünk a telefonpalotához Kolozsvárt, ahol  

leendő apósom bejelentette a drót túlsó végéről, hogy elvette Szécsi Ilonát feleségül, aki az 

újszentesi iskola igazgatónője volt. Ezt a hírt  Jucinak  jelentette be leendő apósom, s Juci  rögtön 

jelezte nekem a dolgot. S amikor én kerültem az új feleséggel drótvégre, köszönéskor állítólag 

meg is hajoltam Ilonának. Ezt Juci állítja, én nem emlékszem reá. De biztos igaz volt. 

 Juci édesapja hamarosan meglátogatott minket Kolozsváron, s akkor bővebben  

megismerhettük az új feleséget. Juci ismerte, talán tanította is. Estére apósommal közös 

programot terveztünk. Jegyet vásároltunk a Román Opera Lammermouri Lucia előadására, 

amelyet akkor láttam és hallottam először, s talán útóljára. Ugyanis ez az opera egy nagyon 

nehéz, s nekem dallamtalannak tűnő opera. De valahogy elérkezett a vége és  hazamehettünk. 
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 Egy újabb közös hazalátogatás alkalmával, leendő apósom meghívott az újszentesi  

kollektív gazdaságba, ahol főkönyvelő volt, hogy egy kicsit vegyem fel a kollektívek levegőjét. 

Megérkezésemkor pont valamilyen kollektív gazdasági vitás ügyet kellett rendeznie. S akkor 

láttam, hogy mechanikus mozdulatokkal cigarettára gyújt, de egy szivarvég, az asztal egyik 

sarkában még a felénél füstölög. De nemsokára  az újonnan gyújtott  cigaretta is az asztal másik 

sarkán levő hamutartó szélére került és egy újabb cigaretta gyulladt meg. Már három cigaretta 

füstölt az asztalon, amikor belépett az elnök akinek cigarettát kínálva pont olyan mechanikus 

mozdulattal újabb szivart gyújtott apósom. 

 Így naponta elment kb. két-három pakk cigaretta, szerencsére csak a felét szívta el, a többi 

csak elfüstölgött. 

 Bemutatott a leendő apósom az elnöknek, akivel pertuba volt, s akit megkért, hogy  

ismertesse a kollektív gazdaságot. Én akkor hallottam közelebbről egy kollektív gazdaság 

életéről, nehézségeiről és örömeiről. Érdekes beszélgetés alakult ki. 

Ekkor ismertem meg Juci testvér bátyjait, Gyömbér Istvánt, aki akkoriban a bákói 

repülőgépgyárban dolgozott, s nagyon megbecsült szakember volt. Most szabadságon volt itthon. 

Megszerettem, mert igazi magyar ember volt és ezt ki is merte mondani. Később haza jött 

Bákóból és Tv javítással foglalkozott Újváron. Érdekes adalékként említem meg, hogy Gyömbér 

Istvánt ismerve, Barazsuly Emil volt iskolatársam elmondta úgy  35-40 év múltával, hogy  Pista a 

magyar időben Kolozsváron a Református Kollégiumban repülő modellezésre tanította őket. 

Azért azt is jó tudni róla, mert kulák származása miatt kirúgták a Bolyai Egyetem első vagy 

második évéről. Pedig a családnak nem volt annyi földje, hogy kulákká tegyék, viszont a 

nagyapjuknak Mágori Lajosnak volt 60 hold birtoka, s ez volt az ok inkább. S azt is tudni kell, 

hogy a 60 hold birtokot banki kölcsönnel vette meg, amit  becsületes munkájának eredményeként 

fizetett vissza. Ma is megvannak a banki szerződésnek a példányai. 

 Juci másik bátyja Csaba építész technikus volt. Ő sem mehetett egyetemre származása 

miatt. Moldvában dolgozott addig amíg haza nem jött és itthon a Temesvári Építő Vállalatnál 

dolgozott tovább. Az édesapjától kapott telken egy házat szeretett volna építeni, de ez csak 

részben sikerült. Nagyon jószívű, igaz ember volt. 

 Juci bátyja volt Bandi is, aki akkoriban tanárkodott Újszentesen, majd a Temesvári 

Magyar Színháznál szervezőként dolgozott, később egy divatáruházban raktárnok volt. Neki volt 

egy nagy hibája az én megítélésem szerint, hogy nagy drukkere volt a temesvári Ştiinţa 

csapatnak, s később még nagyobb drukkere a román Poli foci csapatnak. Az én neveltetésembe 

nem fért bele sohasem, hogy román csapatnak drukkoljak. De Bandi ilyen, hát ilyennek kellett 

elfogadnom. 

Nyáron, általában a vakációban, Juci hazament s ilyenkor egy-két hétre én is lejöttem 

Újszentesre. Újra együtt lehettünk Itt nagyon jól szólt a Budapesti Kossuth Rádió, nem recsegett 

mint Kolozsváron, itt sokkal közelebb voltunk az adóhoz, míg Kolozsváron még a Nyugati  

Érchegységet is át kellett verekednie a Kossuth Rádió hullámainak. Itt egész nap a Kossuth Rádió 

szólt. A híreket a család innen  kapta. Itt a Gyömbér családnál nagy becsben voltak az időjárás 

jelentések. Egyik reggel, leendő apósom avval szólt be hozzám, hogy „Hallottad? A Kossuth 

Rádió azt mondta, hogy Romániában eső lesz!” Nekem, nagyon furcsán hangzott ez a beszólása 

leendő apósomnak én úgy éreztem, hogy  azt mondja, hogy ott a határon túl Romániában fog esni 

az eső. Talán áthallás volt. 
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Juci, én, Erzsike  a testvérem, édesanyám és édesapám, 

még az esküvő előtt a Hójában, 1958-ban május 1-én 

 

 

 Közeledett az én államvizsgám s úgy döntöttem, hogy még az államvizsga előtt 

megkérem Juci kezét és összeházasodunk. Juci belegyezett s a papája is igent mondott. Az 

esküvővel az én szüleim is egyet értettek. S következhetett a legénybúcsú, amit az Ursusban 

tartottunk meg Alival, Lórival és Zolival. Megittunk egy pár pohár bort és ez egy kicsit „bátorrá 

tett”. Hazamenetel közben, el kellett mennem Juci bentlakása előtt, amely az Unió utcában volt a 

Bécsi lányok vendéglő fölött, az Ion Raţiu utcában. Egy cseppet kapatósan, leakartam hívatni 

Jucit, de Juci nem volt otthon habár nekem azt ígérte, hogy a legénybúcsú alatt, azon az este 

otthon marad. Elment moziba fiukkal. 

 

* 

 

  Pár nap alatt kitisztáztuk a dolgot s az esküvőre készültünk. Nagyon egyszerű esküvőt 

rendeztünk, édesanyám főzött finom húslevest és  bécsi szeletet ami az én örök kedvencem lett. S 

tészta is került az asztalra. De én egy életre szóló hibát követtem el, oda nem figyelésből, ugyanis  

nem vettem virágot az esküvőre Jucinak. Ezt később nagyon sokszor felemlegette s ilyenkor 

mindig szégyelltem is magamat. De eljött a házasságunk 30-ik évfordulója, amikor 30 szál piros 

rózsából készült óriás csokrot adtam át neki  engesztelésként. 1959 március 23-án megesküdtünk.                                                 

 Most amikor írom ezen sorokat, 2008 december 30-án, döbbentem reá, hogy jövőre 50 

éves házasok leszünk. Amikor Jucit a feleségemet megkérdeztem, hogy milyen dátum a fenti,  

szemét lesütve annyit mondott mosolyogva: „Ennyi még a börtönből is sok”. Ennek ellenére  

meg kell ünnepelnünk szerényen! 

 

* 

 

1955-ben nem vettek fel új magyar évfolyamot hozzánk, a Mezőgazdasági Főiskolára. 

Már nem volt szükség  magyar szakemberekre is a mezőgazdaság szocialista átalakítása után. 
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A FŐISKOLAI GYAKORLATON. 

 

 Mivel ez az életrajz nem naplószerű, azért úgy éreztem, hogy csoportosítanom kell a  

közös nevezőjű történéseket, dolgokat. Ilyenek a főiskolai gyakorlatok, s ezért kerültek egy közös 

cím alá. Pedig öt év alatti dolgokat mondok el ezekben a sorokban. 

  A  Kolozsvári Állami Gazdaság. 

Az elméletet mindig is a gyakorlat teszi hasznossá. Így volt ez a szocializmusban is. S 

ennek az örök elvnek a megvalósítására, minden évben a  Főiskolán a diákok, gyakorlaton vettek 

részt. Mi is vártuk az első év végén, hogy ki hova megy gyakorlatra, mert  az első éven  egyéni 

gyakorlat volt szokásban. Engem, a kolozsvári Állami Gazdasághoz helyeztek ki, oda ahol 

valamikor szüleimmel búzaaratási munkát vállaltunk kint, az egykori Török tanyán. Emlék villan  

erről is bennem fel, a búzát édesapám kaszálta, anyu sarlóval gyűjtötte fel, én kötelet készítettem, 

vizet hoztam, majd édesapám kötözte, s keresztekbe rakta. Egy keresztbe, ha jól emlékszem, 11 

vagy 14 kéve került, attól függően, hogy kicsi kereszteket raktak vagy nagyokat. 

Édesanyáméknál Székelyhodoson 11 kéve egy kereszt, a gazdag Nagysármáson 14 kéve. A 

kévék és a keresztek száma fontos volt, mert meg is kellett számolni, az elkészített és felállított  

kereszteket, ugyanis a keresztek száma után kaptuk a fizetést. Ha jól emlékszem minden 6-ik 

kereszt búzája volt a mienk. Most egy kicsit igaz, túlzónak tartom ezt a számot, talán a 10. vagy 

11. kereszt búzája lehetett csak a mienk.  

 Nehéz évek voltak, közvetlen a háború után, nem volt kenyér, nem volt élelem s ezért 

kellett aratást vállalniok szüleimnek. Az aratásból több zsák búzát kaptunk munkánkért, amit 

édesapám a közeli malomban megőröltetett s úgy hozta haza. Volt liszt a házban, magas idomos 

paraszt zsákokban! Édesanyám süthetett házikenyeret tepsiben. Milyen finom volt! Friss volt, egy 

kicsit barnás és sok ropogós héjjal, amit nagyon szerettem. Nehéz napok voltak, meleg volt s 

égető nap, ezt tetézte, hogy egy pár napi kaszálás után édesapám jobb karja feldagadt s így már 

nehezebben ment és lassabban a kaszálás, több munka hárult Anyura. Estékre egy istálló 

padlásán, a szénában  tértünk meg aludni. Ma is emlékszem a széna finom illatára. Az istálló üres 

volt, mert a tehenek a legelőn voltak. Akkoriban a kolozsvári piacon borsóból, málélisztből, 

árpalisztből készült, tepsiben sütött „málét” lehetett csak kapni. Az állami kenyér  négyszögletű, 

(téglalakú), sületlen és penészes ízű volt, amiért reggel korán 3-4 órakor oda kellett állni a hosszú 

sorokba. 

  Nehéz évek voltak. De valahogy átéltük, leginkább édesanyám kitartása és munkája  

révén. 

          Térjünk vissza a gyakorlathoz, a Kolozsvári Állami Gazdaságban. Akkor még csak az 

elején voltak a nagy gyümölcs telepítések itt. De a Csillaghegyen és a Csiga dombon már voltak 

telepítések, itt kezdtem el az első évi gyakorlatot, egy Săliceanu nevű idősebb mérnök mellett. 

Volt egy kétkerekű,  egylovas  kocsink amivel jártuk a határt. 
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Az egylovas  kocsiban Săliceanu mérnökkel a Gorbói völgy felé menet,  

1959 szeptember 14-én 

   

 A kapálást ellenőriztünk és főleg a kaszálást. A munkások „osánok”, (avasi románok), 

voltak. Bocskorban jártak, bő gatyába és elég mocskosan, koszosan. Itták a kék szeszt, 

szanitárszesz volt a neve, amit tíz liter számra hordtak fel a hegyre átalvetőben. Emlékszem egy  

szombaton egy vallásos ünnepükön benéztünk az istállóba, ahol elvoltak szállásolva, a szalmán. 

Szólt a „csetyera”, (hegedű), és a  „zongora”, (egy fajta  gitár), táncoltak és ittak, asszonyok és 

férfiak nagy melegben és gőzben. Világítás is alig volt, csak egy  villanykörte világította meg az 

egész nagy istállót. A tánc végeztével húzódtak félre, szerelmeskedni. Hamar otthagytuk őket, de 

előbb meg kellett kóstolni az erőszakosan felkínált, kenyéren átszűrt kékszeszüket. Különben jó 

kaszások voltak, az asszonyok készítették a szénát és gyűjtötték fel, s rakták az Állami Gazdaság  

utánfutóira. Csodáltam erejüket, amellyel a nagy villa szénákat az utánfutó tetejére feldobták. 

Erős asszonyaik voltak. Nekem mindezekről a munkálatokról, naplót kellett vezetnem. 

 De a gyakorlat változatos kellett legyen és ezért kikerültem az apahidai részlegre, ahol az 

állatok voltak. Ide már nehezebb volt kimenni, ezért az ó-szeren vettem egy biciklit és avval                                                                                                                                                                                                  

jártam haza hetente, egyszer-kétszer. Ezt a biciklit aztán nagyobb árban, mint ahogy vettem, 

adtam el Úzdiszentpéteren egy fiatal magyar kovácsnak. Itt Apahídán, a faluban mindenki  

melegágyban zöldséget termesztett. Az egész falu kertészkedett, ki melegágyban, ki a határban  

Emlékszem jártak hozzám és kérdezték, hogy nem-e tudok valami módszert a csigák ellen. 

Oltatlan mész kirakását tanultuk és azt javasoltam nekik. Bevált. Hálásak voltak. 

Én is kaptam egy kicsi darab földet a központ mellett a gazdaságtól és zöldséget  

vetettem, ültettem bele. S hogy mennyire nem ismertem még a mezőgazdaságot s különösen a 

kertészetet, arra jellemző, hogy  Kolozsváron 1 kg uborka magot vettem az üzletben a Széchenyi 

téren, egy zsebkendőnyi területre. Szégyelltem is a szüleimtől, s eldugtam a megmaradt, nagy 

mennyiségű uborka magot. Ilyen az  agronómus élet kezdete annak aki „belekontárkodik”. 

 Apahidán beosztottak egy földtörvényt végrehajtó csapatba. Akkor vették el az 50 ha-nál 

nagyobb területeket a földbirtokosoktól. Ez a munkásosztály részéről „Nagy győzelem volt!” 

Igaz, sokan inkább felajánlották még a megmaradott 50 ha-t is. 

  Meglepetésemre, itt találkoztam Apahidán Kostyák zenetanárommal, akinek talán földje 

volt itt s egymásra csodálkoztunk. De emlékszem egy olyan útra is, amelyre elvittek az állami 

gazdaságból, egészen Bánffyhúnyad határába, de fent a hegyek ormán. Valamilyen föld 

bekebelezési akció volt s én is ott voltam mint a gyakorlaton levő mérnökjelölt, hogy tanuljak. 

Egy darabig autóval mentünk, majd lovaskocsival s ahogy a hegyek kezdtek emelkedni, 

gyalogszerrel vettük az utat. Már elég sokat gyalogoltunk, amikor egy katonai egység táborába 
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értünk. Ott át kellet adni az Állami Gazdaságnak vagy átvenni, egy nagyobb földterületet. Ez a   

művelet egy jegyzőkönyv aláírásával fejeződött be, s utána kimentünk a katonák közé. Nem 

voltak sokan, de egyesek közülük lövöldöztek, ami igen felcsigázta kíváncsiságunkat. Közelükbe 

mentünk s ott láthattuk, hogy egy szabad tűzőn valamilyen apró húst sütöttek s amit nagyon  jó 

étvággyal fogyasztottak. Odaérve  megkérdeztük, hogy mit csinálnak, milyen húst sütnek? Előbb  

békacombot mondtak, hogy az sül a tűzben és mi ezt el is hittük. Szó-szót hozott s végül jó 

szívűen megkínáltak finom pirosra sült „békacombbal”. 

 Én addig sem ettem  békacombot s azóta sem és elfogadtam a felkínált 2-3 apró combot. 

Jó ízű volt, finomra volt sülve. S még kértem és kaptam is belőle, jóízűen  megettem. Hálásan 

néztem az ott levő katonákra, nagy jószívűségük láttán. S ekkor jött a bomba, mert megérkezett 

egy katona a hátán a puskájával és több döglött, meglőtt verebet hozott. Rögtön kapcsoltunk, 

hogy átejtettek a katonák és veréb combot etettek meg velünk. Nagyot kacagtunk, ebből nem lett 

baj. S ennek következtében életemben még nem ettem soha békacombot, csak verébcombot.             

Így ki tudom jelenteni, hogy a verébcomb megsütve nagyon finom, apró eledel. 

        Szászlekencei gyakorlat, 1955 nyarán.  
Az ez évi mezőgazdasági gyakorlatot a szászlekencei Állami Gazdaságban végeztük. Az 

elvégzendő munkák kapálás és kötözés volt, valamint zöld munkák a szőlőben. Elég nehezen 

ment a munka, mert száraz volt a nyár s kemény a kapálnivaló föld. Legnagyobb baj volt, hogy 

bizony a burján annyira el volt nőve, hogy  keresni kellett a talajt alatta. A mi munkánk sem volt 

minőségi munka, hisz nem kaptunk semmi mást érte csak ingyen szállást és étkezést. Ezért sok 

volt a vicc, a birkózás, az ugrasztások, csak teljen az idő. Nem végeztek jobb munkát a szomszéd 

szőlő parcellában dolgozó katonák sem. A szőlőben, finom borfajta szőlők voltak: Erdélyi 

leányka, Király leányka, Olasz rizling, amelyek  az erdélyi borok akkori zászló vivői voltak.  

 Néhány szóban Szászlekencéről, amelyik község valamikor az erdélyi szász 

Universitáshoz tartozott. Környezetére jellemző az erdélyi Mezőségek dombi világa, amelyet a 

szászok tettek termővé. Még akkoriban is amikor mi ott dolgoztunk is szász jellegű volt, 

leginkább csak a vezetők voltak románok, úgy a község vezetésében mint a Gostatéban. Néha 

hallottunk magyar szót is a község utcáin. A község elég nagy területen szétszórva helyezkedett 

el, nem volt zárt szász jellegű. De ezt az váltotta ki leginkább, hogy sok román költözött be. 

Közel van Besztercéhez és Betlehenhez kb. 28 km-re, s van vasút állomása. Az erdélyi ember 

tudatában Szászlekence, szász települést és nagyon finom borokat jelentett. 

 Mikor készültünk a lekencei gyakorlatra, édesapám  jelezte, hogy közel van Zselyk, az a 

kicsi eldugott magyar falu, ahol édesapám testvére Ede bácsi élt családjával. Sajnos nem volt 

alkalmam meglátogatni, s azóta sem jártam Zselyken. 

 Olvasmányaimban szereztem tudomást arról, hogy Szászlekencéhez közel van. Kerlés 

falu, románul Chirales, amely a magyarság történelmének fontos emlékhelye. E falu felett 

emelkedik az emlékezetes Cserhalom hegy, amelyhez fontos történelmi események fűződnek. 

Salamon királyunk 1068-ban itt verte meg Ozul besenyő vezért, s ehhez a hegyhez kapcsolódik a  

magyar leányt elrabló kunt megölő, Szent László legenda is. Ezt az eseményt, nagy nemzeti 

költőnk Vörösmarty Mihály is megörökítette „Utóhang Cserhalomhoz” című eposzában. Később 

hallottam, hogy a román falunév Chirales egy magyar szót rejthet? a „királylest” vagy jöhet a  

görög „Kirie eleison”-ból, ami „Uram irgalmazz”-t jelenthet. Magyar vélemény szerint, az ott 

lakó szászok a magyar Cserhalomból kifordított szó a  Kerlés. Hires  kriptája is van. 

 Itt még két fontos dologról, kell beszámolnom. Egyik a Vajda Gyula kínai útja, amely itt 

kezdődött a szászlekencei  szőlő kapálásból, s lett egy  jó nevű sinológusunk belőle. 

 A másik történés Pap Géza meteorológiai tanárunk aprólékosságával, különös  

foglalkozásával van kapcsolatban. Tudtuk, hogy Pap Géza tanárunk kutató típus, s egy kicsit 
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szögletes. Ezt erősített meg  a következő eset is. Tanárunk aki minden nap mellettünk volt a 

kapálások alatt, egy délután eltűnt. Nem tudtuk merre lehet, s utána ment egy  évfolyamtárs, aki  

csakhamar vissza jött és következő szenzációs hírt  hozva. Tanárunk nem messze  van, s ott, ahol 

talált egy  vaddarázs fészket a földben, s le van ülve mellé, a fészek füstöl, s a tanár elvtárs 

számolja a fészekben levő darazsak számát, így 12.725 - 12.726. Kitört a röhögés 

mindegyikünkben, s csak később jöttünk reá, hogy ez is a tudományos munka része. Azóta 

ismerhetjük a vaddarazsak számát egy fészekben. 

Gyakorlat a   Nagyenyed Állami Gazdaság, a volt híres Ambrosi-Fischer-féle 

gyümölcs és díszfa telepen.   

 Egy tavaszi gyakorlatot szervezett a Főiskola nekünk Nagyenyeden. Kíváncsian  mentünk 

ki a város után levő, a Gyulafehérvárra menő úton  levő Állami Gazdaságba,  egy újabb témájú 

gyakorlatra, gyümölcsoltvány előállítás címmel. A hálószobáink bent voltak az gazdaság 

udvarán.  A  gazdaság a  Maros jobb partján van, s itt volt az Állami Gazdaság központja  is. Itt 

alkalmunk volt a gyümölcsfák különböző alanyait, nemes anyagát, magát az oltás műveletét és a 

faiskolát megismerni. S benne az összes munkálatokat elvégezni. 

 Akkor, nagyon jól ment az állami gazdaság, hírét az 1900-ban alapított előbb említett 

gyümölcsfaiskola, kitűnő hírneve biztosította. Közel voltunk még az államosítás éveihez. Az 

egész Erdély  ismerte az itt előállított minőségi oltványokat. 

 Naponta, több csoportra felosztva  jártunk kapálni, oltani, kötözni, szemezni és 

oltványokat kiszedni, osztályozni. Az oltványok előállításának minden munkálatában részt 

vettünk, és majdnem minden gyümölcsfajnál. Alma, körte, birs, szilva, barack  volt a napi    

munkánk tárgya. Markó Jenő évfolyamtársunk is ott volt közöttünk,ő egy kicsit  hibásan beszélt. 

S mikor megkérdeztük tőle egyszer „Hol voltál ma Jenő ?”, így felelt, „Tyőrtyét tyapálni”.  

Azóta is amikor Enyedről vagy Jenőről beszéltünk, mindig szóba jött ez a mondása Jencinek. 

Volt alkalmunk megismerni az akkor használt Aranypárment, Batult,  Jonathánt, Pónyikot és még 

sok más fajtát. Jó volt az élelmezés is, s a hálószobák is elfogadhatók voltak. Volt közös fürdési 

lehetőség is, ahol zuhanyozni is lehetett, a poros kapálások után. S itt meg kell állnunk egy 

pillanatra. Ugyanis, egy fürdésünk alkalmával kifogyott a víz a csapból, s én mint bősz és bátor   

egyetemista, odamentem a villanytáblán levő karhoz és lehúztam abban a hitben, hogy nincs 

áram. De áram volt és millió szikra, és még több fűst szállt szerte-szét. Kiégett a vízszivattyú  

motorja, gondoltam, s nagyon megijedtem és kiszaladtam, felöltöztem és elszaladtam az Enyed 

után következő állomásig Lőrincrévig, s ott vártam a kolozsvári vonatot, hogy haza menjek. De 

nem jött a vonat, s már esteledett, s a sötétben visszasompolyogtam a hálóba és lefeküdtem. 

Másnap nem mertem mosakodni menni, féltem. De estére csak ki kellett mosakodni a porból. 

Bementem a fürdőbe, s már volt víz de senki meg sem kérdezte, hogy ki égette ki a motort. 

Megnyugodtam. Így teltek a munkanapok addig, amíg egy vasárnap közösen bementünk egy 

nagyobb csoporttal Enyedre gyalog. Vasárnap elég kihalt volt a város, nem voltak lányok az 

utcán, nem volt kinek udvarolni. Így bementünk közösen a város egyetlen cukrászdájába a 

Főutcán.  

  Voltunk vagy 8-10-en, mindenki rendelt egy fagylaltot vagy egy krémest. Kevés pénze 

volt az egyetemistának akkor  is, ma  is. Egyedül Márkó Jenő barátunk asztala volt üres, nem volt 

rajta sem tészta, sem fagylalt. S mikor megkérdeztük mi van? Jelezte, hogy nincs pénze. Ekkor 

robbant be egy nagy ötlet, adjunk össze pénzt és vegyünk Jenőnek is legalább két tésztát. 

Összedobtuk a pénzt és már Jenci is vígan majszolhatta a  krémest, de hamar a végére járt és 

megkérdeztük tőle „Jenci jól laktál-e?” Valamit morgott magában Jenci, amiből azt hámozta ki 

valamelyik  kolléga, hogy úgy érzi most megenne egy tálca krémest is. Összenéztünk, s a hecc 

kedvéért,  hamar összegyűjtöttük a tálcán levő krémesek árát, amelyen 15 darab volt. Jenci elé 
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tették a tálca krémest és pár perc alatt elfogyott. Erre lendületbe jött Jenci és felállva azt  mondta, 

hogy fogad 50 lejbe, hogy megeszik még két tálcával. A pénz összekerült, de a  cukrászdában 

csak egy tálca krémes volt, s gyorsan el kellett futni a sütödébe, ahol előállították a krémeseket és 

még hoztak egy tálcával. Mire megjöttek az új tálcával, a második tálcáról Jenci már a morzsákat 

szedte fel. 

Köréje álltunk és egyesek csodálkozva, mások haragosan, többen kacagva drukkolni 

kezdtünk, a harmadik tálcához, a 45+2 drb. krémeshez. Jenci csendben ette a krémeseket, s  itta a 

vizet reája. S néhány perc múltán, mindegyikünk csodálatára Jenci felállt az üres tálca mellől, s 

csak annyit  mondott „Na, ettem egy csöppet!”. Megnyerte a fogadást! Hatalmas röhej lett belőle 

a cukrászda alkalmazottai is csodálkoztak, pedig magyarul sem tudtak, de szemükkel látták a 

történteket. Sokáig volt beszédtéma évfolyamunkon, Jenci bravúros étkezési sikere. 

 

* 

 

 Közben gyakorlatvezető tanáraink elvittek az Enyedi Kollégium könyvtárába, kőzettárába 

és természettudományi tárába, amelyek a rendszer törvényei szerint, akkor már az állam 

birtokában voltak. A könyvtárba bemenni nem volt szabad, ott a securitate volt az úr. De a 

kőzettan szertárban, egy kicsi örökmozgó alkalmazott, valamilyen viszketegségben szenvedő, 

volt a szolgálatos, aki nagy vonalakban ismertette a könyvtár létrejöttének körülményeit a 

gyulafehérvári alapítástól, napjainkig. Körülírva elmondta, hogy 1849-telén nagy veszteség érte a 

könyvtárat, akkor amikor román „népfelkelők”, ugymond „felgyújtották”. Az akkori  

gyilkosságokról nem mert szólni. 

 Elmondta, hogy a könyvtár kialakításhoz olyan neves erdélyi  tanárok könyvgyűjteményei 

járultak hozzá mint a Bod Péteré, a Hermányi Dienes Józsefé, a Benkő Józsefé vagy a Bárczi 

Sándor hagyatéka. Elmondta, hogy a könyvtárban  neves kódexeket arab, kínai és más nyelvű 

kéziratokat őriznek. S azt is elmondta, hogy ezek a könyvek most sajnos teljesen 

hozzáférhetetlenek. 

  Elsorolta a Kollégium híres tanulóinak névsorát Áprily Lajost, Körösi Csoma Sándort, 

Bethlen Miklóst, Bod Pétert, Bolyai Farkast, Barabás Miklóst és méltatta Bethlen Gábor 

fejedelmünk  kollégium alapítói  határozatát.  

 Az itt hallottak számomra mind új dolgok voltak és beépültek a középiskolai  magyar 

órákon tanultak közé. 

 De tanáraink gondoskodtak arról is, hogy megismerjük a híres enyedi borokat, s a borokat 

adó őshonos  szőlőfajtákat. Egy  borospincében is jártunk, s borokat is kóstolgathattunk, közben  

megismerhettük a következő Enyedre jellemző szőlőfajtákat mint a Furmint, Kövér, Királyszőlő, 

Király leányka, Erdélyi leányka, Járdovány, Bakator s a Rajnai rizling, Piros tramini, Neuburgi, 

az Ottonel muskotály és az Olasz rizlinget. 

 Komoly gyakorlati és elméleti ismeretekkel gyarapodva érkeztünk haza erről a 

gyakorlatról. Egyik gyakorlat vezető tanárunk Benkő tanár volt. 

            Holdvilági gyakorlatunk, Erzsébetváros mellett. Milyen a szász bor?  

 Egy tavaszon, májusban érkeztünk a gyakorlatra két gyakorlatvezető tanárral. Vonattal 

érkeztünk Erzsébetvárosra és onnan az erzsébetvárosi Állami Gazdaság szállított be teherautóin 

Holdvilágra, román neve Hoghilag, ami 5-7 km-re van a várostól. Holdvilág szász falu, rendezett 

utcákkal, egymásba épített házakkal, mint egy erőd, méltóságteljesen nagy  templommal, s a falu 

felett elhúzódva, Brassó felé, szőlő-szőlő s újra szőlő. Itt ebben a szőlőben kellett nekünk egy 

hónapon át dolgozni, tavaszi mélykapálást végezni. A falu már első napokban üresnek, kihaltnak, 

néptelennek tűnt. Sok ház állt üresen, s ilyen üres szász házakba szállásoltak el minket is. A 
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szászok nagy része a Baragánon vagy a Szovjetunióban volt még. Egy ilyen kilakoltatott 

családnak a házában volt ami lakhelyünk is kijelölve. Nagy kapu volt, kőkerítéssel és egy 

hosszan hátra nyúló ház ahova improvizált ágyakban voltunk kénytelenek lefeküdni Az udvaron 

kút volt, hátul gyümölcsfák és ribizli bokrok. A vagon tipusban épített házban 4-5 szoba volt, s 

konyha és utána istálló. Megkaptuk a párnákat, a szalmazsákot, pokrócot és a lepedőket. 

Készíthettük az ágyakat lent a földön és néhány emeletes ágyon. Az egyetemi csoportok befértek 

egy-egy szobába s így  egyben volt a csapat, a társaság. 

  Itt is, különböző mezőgazdasági munkák fázisait kellett megtanulnunk, munkánkon 

keresztül. Három munkacsoport alakult ki, amelyek váltották magukat a szőlőben végzett  

mélykapálásban, a borospince munkálatoknál és a közeli Erzsébetváros fölötti Pojánán levő tehén 

istállóknál végzendő munkákban. 

 Elsőnek a mélykapáláson vettünk részt. Még szerencse, hogy kijöttek az állami gazdaság 

munkásai hozzánk az elején és megtanítottak a mélykapálásra. Nem volt közöttünk egy sem, aki  

már végzett volna hasonló munkát. Maga a művelet is nehéz munka, de ha a derékig érő  

burjánban végzik, az még nehezebbé teszi Kapáink sem voltak valami jó szerszámok. A 

munkások  elmagyarázták,hogy ők  eldobott tárcsásborona tárcsából készítik a mélykapálásra 

használt kapát, s így sokkal könnyebben megy a kapálás, mint a mi gyárakban, jól-rosszul 

összekovácsolt mélykapánkkal. De hát ez volt, ezt kellett szeretni, evvel kellett dolgozni. S 

persze, amilyen volt a föld és a szerszám olyan munkát is végeztünk. Reggel még ment a kapálás,  

de délfelé melegedett fel és égette a hátunkat a nap, izzadtunk. Sokan leégették magukat s az 

orvoshoz is  kerültek. 

  Mélykapáláskor a szőlőben legalább 15-20 cm mélyre kell a kapát a földbe vágni és a 

földet elhúzni a helyéről. Azt hiszem, ha valaki megmérte volna a mélységet a mi kapavágásunk 

után, nem talált volna még 5-10 cm sem. Valahogy ledaraszoltuk a nagy burjánt és az 

elfonnyadva betemette a kapálást és így mindenki meg volt elégedve az egyetemisták 

munkájával. Ezek a szőlők, szász tulajdonú valamikor kitűnően megdolgozott szőlők voltak, amit 

az állami gazdaság vett át és nem lévén elegendő munkása, egyetemistákkal és katonákkal 

dolgoztatott meg. Voltak olyan darabok a szőlőben ahol látszott, hogy azokban több éve nem  járt 

kapa. 

  Szegény szőlők, amelyek addig gondosan meg voltak dolgozva és az elhurcolt 

tulajdonosai, milyen sorsa jutottatok. Igaz a szászok helyébe betelepítettek  románokat, leginkább 

a regátból és juhász mesterségűeket, de azok nem is értettek a szőlő műveléshez és vérükben sem 

folyt sebes vér. Ott hallottuk a következőket: A betelepedés első tavaszán kidobolták, hogy 

menjen mindenki szőlőt metszeni-románul „la tăiat vie = vágni” s a betelepült  új gazdák vették 

a fejszét, hogy menjenek szőlőt „vágni = kivágni”. Igaz nem igaz, nem tudom, de  kifejezi az 

akkori igaz helyzetet. 

 Egy ilyen munkanapon  a kapálás  közben, Bódis barátunk, kapott egy gyönyörű-kapitális 

kinézésű szarvasbogarat. Felvette és egy spárgát kötött a szarvára és nem engedte el. Haza hozta, 

s  másnap egy esős nap volt, amikor nem tudtunk kimenni a szőlőbe, kapálni játszadozni kezdett 

vele. Köréje gyűltünk,hideg is volt, s jól esett a csapatban való vicces játék. Addig-addig 

huzigáltuk jobbra-balra a szarvasbogarat amíg az egyik barátunknak, az az ötlete nem támadt, 

hogy megkérdezze: „Ki enné meg a szarvasbogarat?” Ilyesmire csak egy évfolyamtárs 

vállalkozhatott, akinek nem volt pénze cigarettára, de nagy dohányos lévén, ez  Herman Anti volt   

            „Megeszem 25 lejért!” kiáltotta el magát határozottan. Arra gondolva, hogy így lesz 

pénze szivarra. 
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 Itt már mindenki össze rezdült, híjj’ ez komolyan gondolja, mormoltuk magunkban. De 

honnan a 25 lej? S milyen élmény lenne, ha tényleg Anti megenné az ártatlan szarvasbogarat? 

Ilyen gondolatok cikázhattak agyainkon át. 

 De jött a megmentő gondolat.  „Összegyűjtjük Anti”, „De te becs’ szó, akkor megeszed a 

szarvasbogarat”, mondta  Bódis barátunk. 

 Így lett, egy-két lejenként összeszedtük a  pénzt, még a másik szobában levő Orbán Kati is 

benyúlt szoknyája zsebébe és néhány lejt halászott ki. Így hamar összegyűlt a pénz.    

 Előbb Anti is bizonytalankodott. Mire is vállalkozott?, gondolhatta magában. De erősebb 

volt a  cigaretta íze s odaszólt Bódisnak  

            „Szedd le a  spárgát a szarvasbogárról és add ide”. 

Ekkorra mindenki Bódis emeletes ágya körül volt, s várta a nagy jelenetet. 

Anti kézbe vette a szarvasbogarat s megnézte, hogy hol is kezdje? 

Megfogta a szarvasbogár két szarvát és szétfeszítette, majd hupp, a szájába  tette az egyik 

szarvát és rágni kezdte. A lányok, akik a hírre mind bejöttek, ájuldozni kezdtek, de voltak 

évfolyamtársak is akikben forogni kezdett a gyomruk. 

De Anti a biztos, összegyűjtött 25 lej reményében megette a második szarvat is.          

Kacagtunk, s biztattuk. Antit „Ne hagyd Anti!” s kérdeztük „Milyen ízű?” 

Anti kezében, már csak a  tor s a potrohája maradt s a következő mozdulattal és egy nagy 

lendülettel ez is a szájába került. Rágni kezdte a bogár testét, s a szája két oldalán még a 

szarvasbogárban levő zöld lé is kifolyt. 

Rémes látvány lett belőle, de egyedi. Ilyet kevesen láthattak, de nekünk megadatott 

Herman Anti „adományaként”. 

S Anti lassan befejezte az evést, leült az ágyra-s megkérdezte: „Vajon nem mérgezett 

meg?” 

Nem, nem vigasztaltuk Antit, de mi sem  tudhattuk, hogy milyen hatása lesz. 

A kacagást, biztatást csend  és sok helyen forgó gyomor váltotta fel, volt aki kifutott... 

 Aztán Bódis megkérdezte Antit, „Most már mondanád meg nekünk, milyen íze is volt a 

szarvasbogárnak?, akkor megkapod a 25 lejt.” 

Anti ravaszkás székely mosollyal csak annyit mondott: „Majd megtudjátok az 

államvizsga dolgozatomból, mert a címe az lesz „A holdvilági szarvasbogár íze, tavasszal.” S 

ekkor Anti előhúzott egy szivart és rágyújtott, mondván, hogy „Vegye el a szarvasbogár egy 

kicsit szokatlan izét.” 

            Sajnos Anti evvel a témával, de mással sem,  államvizsga dolgozatot soha nem írt! 

 De evvel a mutatványával Anti megnyitott egy bő ajtót. Amikor pénzre volt szüksége 

ajánlotta, hogy megeszi ezt, megeszi azt. 

 Egy következő napon, mellettünk katonák kapáltak. Át-át kiabáltunk egymásnak, s a 

tisztjük néha-néha átjött hozzánk, mert mi közöttünk lányok is voltak. 

 Egy ilyen alkalommal, ha jól emlékszem, Ludescer Anti felkiáltott kapálás közben „Né 

egy kígyó!” s a mellettünk kapálgató katonák vezető tisztje oda szaladt és megfogta a siklót. 

Kézbe vette és mutogatni kezdte addig, amíg a mi Herman Antink oda nem került és fel nem 

ajánlotta  a tisztnek, hogy ötven lejért megeszi. 

  A tiszt nem hitt a fülének, de belement a játékba. Gondolván, hogy az egész úgyis csak 

vicc, ugratás. 

 Csak akkor kezdett el komolyabban gondolkozni, amikor mi is bizonyítottuk, hogy 

ügyeljen, mert Anti nem viccel, ha megadja az ötven lejt megeszi a kígyót. Még akkor sem hitte 

el és megígérte az ötven lejt.                                
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 Ekkor Anti komótosan letette a kapáját és odament a tiszthez, elvette a kígyót s a 

körülbelül 30-40 cm hosszú kígyót jól megnézve, enni kezdte a farkától kezdve. Erre odatódultak 

a tiszt katonái is, körbe állták Antit, kacagtak, kiabáltak, nem hittek szemüknek, sokan keresztet 

vetettek, jó ortodox keresztyén módjára, volt aki a gyomrát fogva elfordult s a szőlőtőkének 

dőlve kiadta gyomrát. Mi már edzett emberei voltunk Anti különleges evési tevékenységének 

  S a kígyó, lassan de biztosan, csúszott lefelé Herman Anti torkán. Minket, akik már láttuk 

a szarvasbogár evést, nem hatott meg annyira Anti újabb látványos bemutatója. Csak jó étvágyat 

kívántunk neki!                                          

A tiszt rosszul lett, nem tudom az evéstől vagy az 50 lejes veszteségtől. Úgy mostuk fel, 

hogy ki tudja fizetni Antit. 

 Aztán a rovarevések, kezdtek mindennaposak lenni. 5 lej volt egy cserebogár, kifizettük. 

A giliszta centije egy lej volt, csak meg kellett mérni a hosszúságát, hogy ki tudjuk fizetni, ami 

úgy történt, hogy Anti a szájába fogta giliszta egyik végét, s egy centissel lemértük, 5 centi, 7 

centi, 10 centi, s így Antinak volt pénze szivarra. 

 Ezt a szokását később is megtartotta. Az itteni gyakorlat után 2 hétre a Tordai 

Mezőgazdasági Kísérleti Állomásra mentünk, kukoricát kapálni. Közben  bementünk a tordai  sós 

fürdőbe fürdeni. Itt Antira újra reá jött a pénzszerzési mánia és vörös hangyák megevését  

ajánlotta darabonként 0,50 lejért. Kitétele az volt, hogy a hangyákat össze kell szedni és egy 

gyufás skatulyába kell tenni, s a minimum 10 darab., ha jól emlékszem egy pakk National szivar 

ára. Csak az volt a baj, hogy Anti egy kicsit elszámította magát, mert az itteni hangyák nagy 

vörös és csípést okozó hangyák voltak. Összeszedni is nehéz volt, csíptek, de megenni még 

nehezebb. Ezért úgy döntött, hogy a dolog biztos legyen, mert mi is kikötöttük, hogy ha egy is 

leesik nincs pénz, a gyufás skatulyából a tenyerébe üríti a hangyákat és egyszerre a szájába  

dobja.  

  Így is tett, de több hangya  az orrán  kimászott s olyan  hangyasavas volt az ízük, hogy 

Anti kéket, zöldet láthatott, majd bele fulladt a hangya evésbe, csak úgy szedte össze a menekülő 

hangyákat az arcáról és tette a szájába. Krákogott, köpött, könnyezett addig amíg megsajnáltuk és 

a harcot lefújva, kifizettük neki, a már fájdalom díjjá vált, evésért járó 5 lejt. 

 Ilyen ember volt Anti, ő tényleg érdekes, egyedülálló témájú államvizsga dolgozatot 

írhatott volna a rovarok, kígyók izéről. Nem adatott meg neki. 

 Azóta is, sok ismerősömnek, barátomnak, s a családban is elmeséltem ezeket a dolgokat, 

sokan nem hitték. S tényleg hihetetlen dolog volt, de velünk történt, a mi zsebünkre s  minden 

elmesélt történet igaz volt. 

  Ennyi evés után, következett csoportunk részére a  pincegyakorlat. De mielőtt reánk került 

volna  a sor, csúnyán levizsgáztunk. 

 Egy meleg ebéd után, csoportunk tagjai odamentünk a szász pincéhez, amely a falu 

közepén volt, s ahol a bort fejtették, kezelték. A pince ablakán benéztünk és ott nagyon  

barátságos képet láttunk. A másik csoport tagjai, egy kármentőn keresztül fejtették le a bort. Nem 

izzadtak ,,hűvös levegő áradt ki és közbe-közbe megittak egy-egy  korty bort. Idilli hangulat, egy  

egész délelőtt, a forró napon kapáló csapat előtt. Bekérezkedtünk, hadd kóstoljuk meg mi is a 

bort. Ez volt a vesztünk. Hamar körbe álltuk a kármentőt és mivel csak egy pohár volt összesen 

kéznél, merítettük a bort, megittuk és tovább adtuk, körbe. Nagyon jól esett a kimelegedett 

testnek, a hideg bor és a hűvös borpincei levegő. Én  addig azt sem tudtam, hogy a pálinka vagy a 

bor az erősebb, nem volt mértékem sem. Nem volt fogalmam sem arról, hogy az erős szász 

borból egy-két pohár már veszélyes. De a pohár járt körbe és megittunk vagy 4-5 pohár finom 

erős szász bort. Lassan kimentünk a pincéből a melegbe, s akkor kezdtük érezni, hogy a világ 

nem olyan fix mint azelőtt. Forogni kezdett a világ. Szerencsére nem voltunk messze a  hálóktól, 
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valahogy bementünk, de nekünk délutánra a pojánai istállókhoz kellett mennünk szolgálatra. 

Valahogy  felszedelőzködtünk hárman és elindultunk az 5 km-es úton Pojána felé. 

  Egyik árokba be, a másikból ki, volt az útvonalunk. Én egy cseppet jobban éreztem 

magam, nem áztam el annyira,  s  mentem az évfolyamtársak után s próbáltam az útra tenni őket, 

és egyenesen járni, de nem sikerült. Hiába is próbálkoztunk, sem a lábunk, sem a fejünk nem 

engedelmeskedett. Addig, amíg  az úton feltűnt a két gyakorlatot vezető tanárunk, Benke Sándor 

s ha jól emlékszem Erdélyi tanár, akik Erzsébetváros felől jöttek ki Holdvilágra. Amikor 

megláttak minket az árokban, s az úton dülöngélve, azt hiszem pokolra kívántak minket. 

Szerencsére jött egy  szekér, amibe felraktak minket, mint egy-egy darab zsákot és irány vissza  a 

hálóba. 

 De meglepetés érte őket ott is, mert ott nem csak mi voltunk ilyen folyékony állapotban 

mert a másik csoport tagjai is, akik bent dolgoztak a pincében hasonló  sorsra jutottak. Volt aki a 

kertben, a ribizli bokor alatt várta,  a „megvilágosodás óráját”, volt aki a kút mellett enyhítette 

szomját, s volt aki bement a hálóba és lefeküdt, s reggelig meg sem ébredt. Mi is ágyba kerültünk 

rögtön. 

 Nem tudom mit mondhattak tanáraink, mert erről az esetről soha sem mondtak véleményt. 

Mi is csak egymás között beszéltük meg a dolgokat, kacagva és most már „megvilágosodva”. 

            Hogy ki látta el azon az estén és reggel a pojáni állatokat nem tudom! 

Tanáraink bizonyára nem tartották részegeskedésnek az esetet, ami nem is volt az, csak 

egy pillanatnyi figyelem hiányának részükről, s a gyakorlatot segítő állami gazdasági alkalmazott 

részéről. 

 

* 

 

 De volt kellemesebb esemény is Holdvilágon, pontosabban Erzsébetvároson,  ebben  az 

örményék által lakott  városban, a valamikori Ebesfalván. 

Egy nap eljárt a hír, hogy az erzsébetvárosi magyarok, magyar bált szerveznek s erre 

minket a magyar csoportokat is meghívják. 

 Ez a bál egy szombat estére volt megszervezve, egy a város központjában levő kantinban 

Kiöltöztünk, kihúztuk magunkat, kimosakodtunk és mi is elmentünk táncolni, mulatni, vagy 10-

en, 15-en. Nagy teli asztal várt minket és szerető fogadtatás, az asztal teli mindenféle 

finomságokkal,  olyanokkal amiket már rég nem láttunk, a gyakorlat  idején. Bevacsoráztunk és 

utána elkezdtünk nótázni, volt jó cigány muzsika, ez kellett a magyar fiataloknak, lányok is 

kerültek és szép asszonyok is, akikkel táncba is mentünk. Folyt a tánc, s a mulatság. De egyszer 

zaj hallatszott a bejárat felől, s odamentünk többen diákok. Az ajtóban a szervezők próbálták 

megakadályozni, ittas román ifjak bemenetelét, akik meg akarták zavarni a magyar bált. Mi 

kezdtünk többségbe kerülni és erővel, de kidobtuk őket, akik megfenyegettek, hogy hazafelé 

megvernek. Mi az incidens után, még egy kicsit táncoltunk, de már nem volt olyan jó a hangulat 

mint azelőtt, s összeszervezkedve haza indultunk Holdvilágra. Előbb 3-4-es csoportokban végig 

jártuk a várost, hogy megkeressük a románokat. Nyomuk sem volt, nem olyan bátor a román, 

hogy kikezdjen nagyobb számú ellenséggel, s különösen a magyarral, de a szája azért jár, 

gondoltuk. Úgy éreztük, hogy tulajdonképpen megszálltuk a várost. 

 S aztán szépen, ahogy jöttünk gyalog, mindenféle háborgatás nélkül hazajutottunk és  

nyugodtan, nyugovóra tértünk. A következő napokban is bejártunk a városba, de nem támadott 

meg senki, béke lett. Egy ilyen alkalommal jutottunk el hárman az erzsébetvárosi temetőbe. Ahol  

érdekes régi magyar sírfeliratokat olvashattunk, s friss románokat, de volt közöttük örmény írású 

és német feliratú is. Sőt voltak német rohamsisakkal borított keresztek is, ami alatt a II. 
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Világháborúban elesett német katonák nyugodtak. Ilyen emlékeim is vannak a valamikori 

Ebesfalváról.                             

 Nem maradtunk ki a helybeli holdvilági életből sem. Egyik vasárnap a holdvilági 

kultúrotthonban  valamilyen, a maradék szászok által rendezett ünnepély volt. 

 Erre minket is meghívott a Kultúrotthon román igazgatónője, aki egy alacsony, 

mozgékony, jó kinézésű, egy  cseppet molett és  fekete regáti  kinézésű hölgy volt. 

 El is mentünk teljes létszámban és megnéztük a szászok által összeállított és megtartott  

ünnepi előadást. Valamilyen szász ünnepi nap volt, amelyet megünnepeltek a szászok. Táncaik  

lassúak és játékosok voltak, dalaik nagyon dallamosak és fülbemászóak. Egyik dalukra 

emlékszem, talán jól is írom la a címét „Schiffer gesang”, matróz dal. Az éneklő hölgykoszorú 

nagyon  szépen énekelt, több szólamban és ugyanakkor vonzó külsejű  fiatal szász lányok voltak. 

 Élveztük a műsort, tapsoltunk s készültünk az ünnepély második részére, a  bálra. 

Igaz a táncdalok ismeretlen  német slágerek voltak, de néha ismerős dallamok is felbukkantak. 

Elkezdődött a mulatozás, erre behoztuk az addig kint tartózkodó román igazgatónőt és  többen 

megtáncoltattuk. 

 Kezdett egy jó hangulat kialakulni, de a hölgy nem nagyon viszonozta a feléje irányuló 

udvarlásunkat. Lehet, hogy „foglalt volt már” s ezért. Nem tudom! 

Egyik szünetben többen körbe vettük és beszédbe is elegyedtünk vele, mindenről 

kérdeztük, csiklandósabb kérdéseket is tettünk fel neki, de ezekre is elég hidegen reagált, addig, 

amíg én a gyenge román  nyelvtudásommal megkérdeztem a következőket „De ce sânteţi aşa de 

geloasă?” Ez az én nyelvtudásom szerint ez azt jelentette, hogy miért olyan hideg, fagyos velünk 

szembe, geloasaă, helyesen geroasă. 

  A hölgy kérdően reám nézett, s azt kérdezte „Miért mondom ezt?  Ő nem  hideg!”   Nem 

értettük meg a válaszát, addig amíg ki nem sütöttük közösen, hogy a román geloasă szó nem 

fagyosat, hanem féltékenyt jelent. 

 Erre nagyot kacagtunk s attól kezdve beleolvadt a csapatunkba, s velünk szórakozott 

tovább a „hideg-fagyos”, de nem féltékeny  román  igazgatónő. 

 Azon az estén, még volt egy epizód, amely később nagyon sok kellemetlenséget, haragot, 

bosszúságot okozott  nekem, s az évfolyam zömében  vidéki származású fiai közt. 

 Egy adott pillanatban, ketten maradtunk az igazgatónővel, s beszélgettünk erről-arról. Ő 

megkérdezte, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. Válaszomban elmondtam, hogy én 

Kolozsvárról vagyok, de a kollégák többsége falusi származású. S itt következett be a  baj, mert 

ezt valamelyik kollega meghallotta és rossz néven véve, sértésnek vette. Ezt sokáig vágták a 

fejemhez, s sok mindenért lettem így hibás. 

Pedig emlékszem, most közel 60 év után is, nem rosszindulatból mondtam, nem 

lemondásként, csak megjegyeztem ezt a dolgot, míg aki meghallotta, sértésnek vette, s így is 

terjesztette el. Igaz, az én középiskolás osztályomban leginkább csak városi gyerekek voltunk és 

ez egy  cseppet látszott is a viselkedésemen bizonyára, ami hatványozhatta az ellenem kialakult, 

vádoló érzést a többség részéről. 

 Szerencsére az utolsó évre, már elfelejtődött ez a kínos epizód és egyenlő tagja lehettem a 

közösségnek. Nagyon kellemetlen  volt, több éven keresztül.                                                                              

Egy nagyon rövid emlékezés a tordai gyakorlatról,  

amelyet már az előbb említettem is. 

    A tordai gyakorlatot az ottani Kísérleti Állomásnál végeztük, s ha jól emlékszem, az ottani 

gazdasági iskolában voltunk elszállásolva, a Torda feletti hegyen. A  munka kukorica kapálásból 

állott, nagyon nagy örömünkre, de szerencsére  hamar véget ért, mert csak két hétig tartott. Ugye 

a kapálásról nincs sok írni való. Fárasztó, nyűgős egyáltalán nem szórakoztató, egyhangú 
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művelet. Mi tudományos kapálást végeztünk, hisz’ az egyetemen ezt tanultuk. Nem húztuk fel a 

kukorica tövére a földet, hogy ne emeljük meg a víz párolgási felületét. A sorközök meg voltak 

kapálva géppel, mi csak a sorokat kellett kapáljuk. Akkoriban kezdtek a kukorica hibridizációról  

beszélni és mi figyelmesen hallgattuk, mert ez nyugati dolog volt, nem szovjet. 

 Szabadidőnkben lejártunk a hegyről Tordára, ahol tordai magyar lányokat ismertünk meg 

a korzón. Én is megismertem egy nagyon-nagyon csinos ikerpár kislányt, talán egyikük neve  

Újvárosi Lonci volt? Korzóztunk, többször haza is kísértem, szerencsére közel lakott a 

központhoz. Emlékszem, a korzóról egy átjáró házon kellett átmenni a következő párhuzamos 

utcába,  s ott lakott. Szép emlékeim között hordom az ott töltött órákat. 

 Igaz, nem nagyon mertünk lejárni a városba, mert a hegy alján ahol lejártunk a városba  

egy cigány  telep volt, ahol egyik este néhány kollégánkat megtámadták a cigányok. Kerülővel 

jártunk le és fel. 

  Ennyit mondhatok el az akkori  gyakorlati oktatásról, s az ott szerzett élményekről ennyi 

év után. 

 

 
Évfolyamunk a tordai gyakorlaton 1957 VII.1-től-17-ig 

               

  Ide kívánkozik egy olyan élmény leírása is, amely Pista bácsinak, (Pap István), az egyik 

állattenyésztési gyakorlati óráján történt, s amelyet sokáig felhasználtam példaként elmondva 

későbbi munkám során. 

 Kint volt a gyakorlat a Főiskola monostori tangazdaságában, ahol istállók, állatok, gépek 

és oktatók várták a diákokat. Ez a tangazdaság kint volt az akkori Monostor végén egy gyönyörű  

sík terepen, a Szamos felett. Itt tanultuk akkor épp a traktorvezetést, s következett az 

állattenyésztési gyakorlati óra. 

 Pista bácsi levitt a Szamos partján levő legelőre és egy kis bevezető után  két olyan dolgot 

mondott és tett, amelyek sokat segítettek  későbbi munkámban. 

  A legeltetés megszervezése volt a gyakorlati óra témája. Mink kint voltunk a legelő 

közepén, amikor Pista bácsi körbe mutatott: „Tessék körbe nézni uraim, amit látnak ez a tehenek 

terített asztala, s ettől várjuk este a 10 liter tejet”. Tényleg, a legelő ki volt száradva, gyomokkal, 

tövissel tele, s nagy lepényekkel. Legelésre fű sehol. „Ha ezt biztosítjuk a tehénnek, akkor nincs 

mit várni a sajtárba” mondta Pista bácsi. S mindannyiunk igazat adtunk neki. De Ő tovább szőtte 

a fonalat s még elmondta, hogy ha kikerülünk az életbe s lehetőségünk lesz reá, minden pásztor  

botjának a végébe egy vasból készült pengét tétessünk, olyant mint amilyent a búza gyomláláskor 

használnak. Ugyanis a pásztornak lenne ideje, hogy a töviseket, burjánokat kipusztítsa, nagy  

unalmában. 



141 

 Én később Bonyhán megpróbáltam, de egy-két nap alatt a vaspenge, „kitört” a pásztor 

botjának végéből. Pedig mennyire igaza volt akkor Pista bácsinak. Úgy látom erre a tanácsára 

még ma is nagy szükség lenne. 

 

A FŐISKOLA BEVÉGZÉSEKOR SZERVEZETT HAGYOMÁNYOS ORSZÁG 

KÖRÜLI KIRÁNDULÁS. 
 

 Ide tartozik az a gyakorlati céllal, hagyományosan megszervezett, országos kirándulás 

amelyen 1959 nyarán vettünk részt. A pontos útvonalra már nem emlékszem. Kezdtük a 

bánffyhunyadi Állami Gazdaság megtekintésével. Épülő istállók, vetések és sok ismertető. Ennyit 

erről. Következett Nagykároly, az ottani  látogatás  azért  maradt emlékezetes számomra, mert 

miután megjártuk az istállókat és a vetéseket, estére a gazdaság kantinjában, vacsorával   kínáltak  

meg, s előkerült a bor és néhány muzsikus cigány is. A vacsora után, jó hangulat alakult ki. 

Mulatozás közben, egy adott pillanatban, egy muzsikus állt meg mellettem, és azt kérdezte 

„Kolozsváriak vagyunk?” „Igen”, válaszunkra egy nagyot nyelt és tovább folytatta kérdéseinek a 

sorát. „Pont a városból?” 

 Újra „Igen” volt a válaszom. „Akkor jó, mert én Ruha Istvánnak vagyok a nagybátyja, 

annak a híres hegedűsnek  Kolozsvárról, aki itt Nagyszalontán született.” 

 Egy kicsit elcsodálkoztam, mert Ruha Istvánt személyesen ismertem Lászlóffy Alin 

keresztül. A Gyuri barátom esküvőjén Tordán, hegedült is nekünk, magyar nótákat is húzott, de 

nem gondoltam, hogy  cigány származású. Nem látszottak  rajta származásának nyomai. 

 De ennyivel be is zárult a kérdezősködés, mert válaszoltam rögtön, hogy „Igen, ismerem 

személyesen”. 

        „Akkor jó”, válaszolta a muzsikus, „mert akkor megkérhetem magukat, hogy egy szivarral 

ajándékozzanak meg”. Én nem voltam szivaros, nem volt szivarom, de egy mellettem ülő 

szivaros kolléga azonnal egy pakkal ajándékozta meg. Amit hajlongásokkal körítve, nagyon 

szépen megköszönt. S tüzet kérve, egy füstölgő szivarral, az új barátunk vissza ment a csapathoz 

muzsikálni. Egész este jó szívvel húzta a talpalávalót és a hallgatókat, mi pedig egy új 

felfedezéssel lettünk gazdagabbak. 

  Következő állomásunk a nagymajtényi Állami Gazdaság volt. Itt is az istállók, a vetések 

voltak napirenden, de itt izgalomba jöttünk, mert kivittek minden előzetes jelzés nélkül egy kb. 

20-30 hektáros burgonya ültetvény szélére, amely úgy nézett ki mintha lebombázták volna. A  

burgonya levelei össze-vissza voltak rágva, csak a szárcsonkok meredtek az égnek. Szomorú és 

szokatlan látvány volt. Kérdeztük a helybeli vezetőt mi az oka az egésznek? A kolorádó bogár, 

volt a rövid válasz. Ilyent sem mi, sem a velünk levő tanárok nem láttak még. Hallottunk 

akkoriban az új burgonya kártevőről, de el sem tudtuk képzelni, sem a rovarokat vagy lárváikat, 

sem kártételüket. S most itt voltak előttünk a szárcsonkokon csüngő rovarok és lárvák, meg  a 

letarolt vetés. 

 Tanárainknál volt fényképezőgép és azonnal megörökítették az első  kolorádó bogár  rágta 

burgonya vetést. Ez volt életem első  kolorádó kártevési látványa, 1959 nyarán, a nagymajtényi 

síkon. Utóbb, még sok ilyen látványban volt részem. 

 De itt a síkon egy a nemzetünkkel kapcsolatos szomorú eseményre is emlékeztünk 

Tanáraink  félrehívtak és rövid néhány szóban ismertették a nagymajtényi síkon történteket 1711 

április 30-án, amikor 12.000 kuruc vitéz Károlyi Sándor kuruc fővezér vezetésével letette a 

fegyvert, a császári labanc csapatok előtt. A szabadságharcot II.Rákoczi Ferenc vezette, aki ez 

idő alatt Lengyelországban volt és megbízta Károlyi Sándort, hogy tárgyaljon a császáriakkal és 

húzza az időt, addig, amíg  tárgyalni tud az oroszokkal. 
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 Károlyi nem tartotta be az utasítását II. Rákoczinak, megkötötte a szatmári békét, letette a 

fegyvert. 

 Felötlött bennem egy verssor akkor, Kolozsváron a középiskolában hallottam, magyar 

irodalmi órán:   Nagymajtényi síkon 

 

                          Nagymajtényi síkon letörött a zászló 

                          rászállt tollászkodni egy fekete holló. 

                          Tépi sötét szárnyát hull a könnye rája 

                          szegény kurucoknak gyászos kalpagjára, 

                          rongyos dolmányára... 

 

  S fülembe csengett a hozzá tartozó, s a Kossuth rádióban hallott, gyászos tárogató hangja  

is. 

Vissza mentünk csendesen a központba, ahol pont bő gatyás fiatalok érkeztek és úgy 

éreztem ezen fiatalok ősei lehettek ott akkor a síkon, de beszédük nemet mondott, avasi románok 

voltak. 

 Másnap meglátogattuk Nagybánya város központját és az István tornyot. Ezt a tornyot a 

román fakultás diákjait vezető román  tanár Ştefan cel Mare román vajdának tulajdonította. Nem 

hittük el, Szika barátunk, aki nagybányai születésű volt, részünkre kijavította, a mi Szent 

Istvánunkról volt elnevezve, mondotta. S valamikor egy a hozzá tartozó  templom  tornya volt. 

 Itt megemlékeztünk a nagybányai festő iskoláról is. S tényleg, ha körbe nézel a várost 

körölvevő hegyeken, úgy érzed, hogy festményen látod őket. Gyönyörű  festői táj. 

 Következő állomásunk Szent Anna község kollektív gazdasága volt. Ez egy nagyon jól 

menő, az ott lakó sváb földművesek kitűnő munkáján alapuló kollektív gazdaság volt, aminek 

egy móc földről érkező, magyar elnöke volt. Sokat dicsekedett emlékszem, volt is mit. Minket a  

zöldségtermesztés és a szőlészet érdekelt és érdekes dolgokat láthattunk. Vonaton Új-Arad felé 

indultunk. 

 Következő állomásunk Új Arad  volt, ahol az újaradi svábokat látogattuk meg, de otthon a 

kertjeikben. Csodálatos dolgokat láttunk, öntözött zöldségeket a kiskertben, s láttuk az újaradi 

svábok nagyfokú munkabírását és munkájuk értelmét, eredményét. Részünkre, erdélyi 

magyarokra az ott látott csőrendszerek, amelyen keresztül öntözték a kertjeikben levő 

paradicsomot, paprikát és más zöldségeket újdonságnak, eddig nem látottak voltak. Aradon 

elvittek ki az aradhegyaljai állami gazdaság borpincéjébe is, ahol a borpince látogatáson kívül 

borkóstolás is volt. Régi nagy borpincére emlékszem, nagy több ezer literes hordókkal, 

amelyeknek a  fenekükön, bütüjükön,  ott volt az osztrák-magyar monarchia közös címere. Ritka 

látványban volt részünk. 

    Újra vonatra ültünk és egy következő állami gazdaság  felé indultunk, de én a vonatban 

rosszul lettem és hazahoztak. 

        

                                                                              * 

 Az év végén az egyetem szervezett egy „Ki mit tud versenyt?” általános művészeti 

témával, ahova évfolyamunk csoportjai is beneveztek. A tanárok által feltett kérdésekre 

csoportunk végig jó válaszokat adott, s így a döntőbe jutottunk ahol az egyik kérdés, az utolsó, 

azt kérdezte „Mi a  neve a Pillangó kisasszony című operában a női főszereplő neve?”  Melyre 

én válaszoltam, hogy Cso-Cso-szan, s evvel megnyertünk egy erdélyi körutat. Boldogok voltunk. 

Sajnos én nekem le kellett mondanom a kirándulást mert lebetegedtem. De az évfolyamtársak  

nagyon jól érezték magukat a kiránduláson. 
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 Ezekben az időkben folyt le és fejeződött be az ország első megyéjének a „szocialista 

átalakítása”, a teljes kollektivizálása. Ez a „sikeres megye” Konstanca megye volt. Ide akkor 

tavasszal egy-két hónapra kiküldték az egyetemről a fiatalabb tanársegédeket, hogy segítség az 

induló kollektív gazdaságokat. S mikor visszajöttek szörnyű dolgokat meséltek, szegénységről, 

tolvajlásról, verekedésekről s elmagyarázták, hogy hogyan folyt le a kollektivizálás. 

 Sokunknak tűnt érdekesnek, az a tanáraink által elmesélt  hír, hogy ott a Deltában például 

nem hizlalnak disznót és télire mégis disznót vágnak. Ott tavasszal kicsapják a disznókat a 

nádasok rengetegébe s ősszel lelövik mint a vaddisznókat, s így van mit egyenek. A sertés egész 

évben szabadon jár és élelmet szerez magának a nádasban.      

  Meglepő hírek voltak és nagyon szokatlanok, nálunk más szokások uralkodtak még 

akkoriban. De nemsokára rajtunk végzősökön volt a sor, a  kollektivizálások utáni munkában. 

                     

1956 A RÁDIÓ MELLETT. 

 

 
1956-os emlékmű Budapesten 

 

  Eddigi életem egyik legdrámaibb, de legfelemelőbb éve volt 1956, ami sajnos drámai 

tragédiával végződött. Másodéves voltam a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán, ez azt is 

jelentette, hogy már tapasztalt egyetemisták voltunk és 20 éves fiatalemberek. Vissza emlékezni  

most 50 év múltán, bizony nem egyszerű dolog, mert az évek sok mindent  ki és megkoptattak. 

De 1956 nem csak az én emlékezetemben maradt meg tisztán, hanem mindenkiben aki átélte. Mi  

magyar gazdászok, akik egy nagy román tengerben voltunk a főiskolán, végig figyeltük a  

magyarországi forradalom kezdeteket a Kossuth rádió hírein keresztül és azokon a magyar 

turisták által  hozott híreken keresztül amiket tőlük kaptunk, s akiknek a száma  1956 tavaszán és 

nyarán nagyon-nagyon megszaporodott. Emlékszem, csak mentünk ki Kolozsváron a Főtérre 

vagy az Unió utcába és ott találkoztunk a magyar turista buszokon megérkezett fiatalokkal. Igaz 

ilyen alkalmakkal veszélyes volt arról beszélni, ami Magyarországon történik de  mindig sikerült 

félre húzódva, halkan híreket szerezni a megbojdúlt magyar közéletről. Most is megvan egy 

fényképem, amit az egyik magyar fiataltól kaptam, akivel levelezésbe is kezdtem visszatérte után. 

Sajnos a fényképre, nem írtam fel magyar barátom nevét és most csak mint névtelenről 

számolhatok be. Sok mindenről beszélt letartóztatásokról, újratemetésről, Mindszentiről, 
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gyűlésekről, a D.I.SZ-ről, amiről emlékszem azt mondta, hogy csak egy ékezetet tettek az i-re és 

így már az igazat jelentette. A D.I.SZ volt a Dolgozó Ifjak Szövetsége és így lett csak Dísze a 

kommunista pártnak, ami nem képviselte a magyar ifjúságot, mondta. Ekkor ismerkedtem meg 

több lengyel sportolóval is és kérdeztem tőlük, a kezem és a lábam segítségével, hogy  mondják 

el mi volt Poznanban és Lodzban Ugyanis érkezésük előtt ott munkás tüntetések voltak. Sajnos 

válaszukból sokat nem értettem meg, csak annyit, hogy igazságos és nagy méretű  tüntetések 

voltak ott. Azt is megtanultam Romek síkfutó barátomtól, hogy lengyelül Lodzot nem úgy ejtik 

ki mint ahogy  mi magyarul  elolvassuk hanem „udznak” kell kiejteni. 

 

  
Muzyk Roman lengyel barátom dedikált fényképe 

  

 
Muzyk Roman krakkói barátommal 

 

 Ugyanilyen barátság született köztem és egy  budapesti kislány és egy bolgár futó között 

A bolgár fiút Sztojcsevnek hívták, a kislányt pedig Kővári Erzsébetnek. Talán a kislány és a 

bolgár fiú között egy olyan hirtelen fellángolás is született, mert levelezés indult közöttük rajtam 

keresztül. Én tudtam egy kicsit oroszul, a  fiú is, a  kislány  pedig csak a magyarul tudott.  
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 Tehát én kaptam a kislánytól Budapestről a levelet magyarul Sztojcsevnek írva, és  

Bulgáriából kaptam oroszul, Budapestre írva. Én fordítgattam a leveleket. Igaz ez csak egy 

darabig ment, addig amíg a bolgár fiú komolyabb javaslatot nem tett,  ami elrettentette  a magyar 

kislányt és nekem bevallotta, hogy neki komoly udvarlója van Pesten. Itt elszakadt a film.  

 S milyen hírek jutottak el hozzám? Megpróbálok visszaemlékezni mindarra, mely 56-al 

kapcsolatos. 

 Minden 1953 március 5-én indult el, Sztálin halálának a hírével. Ezt a hírt még én is  

megsirattam. Ma sem tudom, hogy akkor igaz  lelkemből sírtam-e, vagy csak a meglévő fokozott 

érzékenységemből kifolyólag, de a temetés napján sírtam. Ez az iskolában történt akkor amikor 

díszőrséget álltam a gyászkeretes Sztálin kép alatt. Sok osztálytársaimnak az emlékében ez 

megmaradt  és ezért ezt elég sokszor az orrom alá is dörzsölték később. 

 Egy másik szokatlan hír volt akkoriban, a februárban elhangzott Hruscsov beszéd, amiről 

bővebben az állandóan zavart Szabad Európa rádión keresztül hallottunk. Hallottunk Nagy 

Imréről, akit hol megválasztottak, hol lecseréltek különböző párt és állami funkciókból. 

Hallottunk a Rákosi-féle  pozíció harcokról, hallottunk a Petőfi körben zajló vitákról. Fontos hír  

volt, hogy Hruscsov békülni kezdett Titóval az addigi „kapitalisták láncos kutyájával”. Drámai 

hír volt az, amikor 56 márciusában Rákosi beismerte, hogy a Rajk pert koholt vádak alapján 

rendezték meg. Ezek a  hírek csak egyre zavarosabbá tették gondolkodásunkat. Az igaz  híreket 

általában mindig a cáfolatból olvastuk ki, mert a romániai magyar sajtó is a hazai párt ellenőrzése 

alatt volt. Hallgattuk a  Kossuth Rádiót is, ahol már bővebben jutottunk hírekhez, de a legtöbb  

igaz hír a Szabad Európa Rádión keresztül jutott hozzánk. Egyre tisztultak az agyam tekervényei. 

 Emlékszem Kolozsváron és környékén a Kossuth rádió elég nehezen volt fogható a nagy 

távolság és a hegyek állták útját. S, hogy kint se hallják, hogy mi a Kossuth és Szabad Európa 

rádiót hallgatjuk, egészen a rádió mellé kellett  tenni fülünket. 

            Akkoriban járt egy cigány vicc is. Cigányunk is hallgatta a Szabad Europát, bezárt 

ajtóval és ablakkal. De egyszer keményen zörgettek „Rendőrség” kiáltották. Cigányunk megijedt! 

Mit tegyen, hogy ne foghassák reá, hogy a Szabad Europát hallgatta? Hirtelen előkapta 

hegedűjét és   húzni kezdte a „Föl, föl ti rabjai a földnek” című kommunista himnuszt, hogy 

elnyomja a Szabad Európa Rádió hangját. A rendőrök kérdésére pedig, hogy „Mit csinálsz 

cigány?”, rávágta „Zavarom a Szabad Europát!”, s remegve húzta a vonót. 

    Következtek a lengyelországi hírek Gomulkáról, a poznani, lodzi megmozdulásokról. 

Rajk újra temetése október 6-án, a Magyar Írók Szövetségének felhívásai, az Irodalmi Újság 

cikkei, amelyek akkor még kevés számban, de bejöttek Kolozsvárra. S az is eljutott hozzánk, 

hogy talán Szegeden megalakult az első nem kommunista vezérlésű egyetemi szervezete a 

M.E.F.E.SZ. Kezdett kialakulni Magyarországon egy forradalmi hangulat. Mindezek a hírek, 

történések egy húszéves fiatalember fejében mint amilyen én voltam és a körülöttem levő  

barátok és évfolyamtársak fejében, előbb  kérdéseket vetett fel. Vajon az eddig tanított és tanult 

demokrácia elv, a munkásság mint a párt hadserege, a szocialista erkölcs, igazságosság, az új  

kommunista típusú ember kialakításának nagyszerű elve, igaz volt-e vagy csak egyszerű 

hazugság volt? Ezeken a hazugságokon nevelkedtünk eddig s most egyszerre minden összeomlott 

körülöttünk. A híreket megtárgyaltuk és olyan következtetéseket vontunk le, amelyek 

megrendítették eddigi tanított és tanult elveinket. Hasonló hírekről, beszélgetésekről jutottak 

hozzánk hírek a Bolyai egyetem diákjaitól is, akikkel kapcsolatban voltak társaim, a teológiáról 

de még a román egyetemek diákjai is elég intenzíven tárgyalták az eseményeket. Ezekről 

beszélgettünk a baráti trión belül is Lászlóffy Aladár, Baki Lóránd és én. Ali barátunk akkor már 

írogatott az Utunknak az akkori egyetlen erdélyi magyar irodalmi  lapnak. 
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          Talán egy-két héttel 1956 október 23 előtt, Ali magyarországi meghívás alapján kiment 

Magyarországra és pont 56 október 23-án kellett volna vissza térnie. Vártuk de már nem jöhetett 

haza, mert 22-én a budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak diákgyűlése elindította a nyílt 

szembeszállást Gerő Ernőékkel. Akkor hallottunk a budapesti Műszaki Egyetem diákjainak 16 

pontos követeléseiről, a lengyelországi helyzettel való rokonszenv tüntetésről. Ma is emlékszem 

arra, hogy hogyan számolt be a Magyar Rádió minderről akkor még kommunista szemszögből.  

De a 16 pont az megtette a hatását és ekkor kezdtünk mi is bizakodni, hogy valami lesz. És lett! 

Mert 23-án délben a Kossuth rádió beolvasta a Belügyminisztériumnak a tüntetést betiltó 

közleményét. Ma is fülemben van a  rádióban elhangzott kemény belügyminiszteri tiltás, úgy 

estefelé. De éreztük azt is, hogy már más erők is vannak. Tudtunk a szegedi Mefesz 

megalakulásáról is. A  rádióból hallottuk, hogy hazatért Jugoszláviából kibékülve Titóval, Gerő 

Ernő, akiről keveset tudtunk. Hallottunk a tűzparancsról s az ellenforradalmi veszélyről. De a 

tüntetést már nem lehetett  betiltani, semmilyen eszközzel, határozattal még a D.I.SZ is 

csatlakozott a tüntetéshez. Megkönnyebbülést jelentett a budapesti rendőrparancsnok Kopácsi 

Sándor bejelentése, hogy rendőrség nem fog fegyvert használni. Úgy 2 óra után a Kossuth 

rádióban hallottuk, hogy a Belügyminisztérium mégis engedélyezi a felvonulást, sőt a 

munkásokat és a párttagokat  fel is hívta a vezetés, hogy vegyenek részt a tüntetésen. 

 Ez már teljes tanácstalanságot okozott bennem. S aztán jött a tüntetés, ahogy a rádió  

közvetítette Műszaki Egyetem-Szabadság híd-Petőfi szobor-Sinkovics Imre Nemzeti Dala és a 16 

pont, Kossuth Lajos utca-Bajcsi Zsilinszki út-Nagykörút-Margit híd. S a tömeg egyre nőtt és nőtt! 

A Bem szobornál Veres Péter felolvasta az írok kiáltványát. Ha jól emlékszem, itt követelték 

nyilvánosan először azt, hogy Nagy Imre legyen az új miniszterelnök. 

    Fülünk, lelkünk, figyelmünk a Kossuth Rádión és a keményen zavart Szabad Európán 

volt. Minden hír, tisztábbá tette  gondolkodásunkat, lényünket. Az oroszokat mi sem szerettük és 

éreztük, hogy a magyarországi hangulat valami újat fog hozni, ebben a viszonyban. Nálunk is itt 

voltak a ruszkik. Vártam haza Alit, aki bizonyára személyes beszámolójával majd elmondja az 

igazat. Október 23-ikán az egyetemen  reggel a tanáraink és mi sem mertünk egymáshoz szólni. 

Sokáig, csak tekintettel közöltük egymásnak azt amit éreztünk. Befelé fordult mindenki, s csak 

később engedett a feszültség és mesélni kezdtük a híreinket, hol a Kossuth rádióból hallottakat, 

hol a Szabad Európa, hol a bukaresti rádióban elhangzottakat meséltük el egymásnak, s a  

bentlakó kollégáknak. Nekik ugyanis nem volt rádiójuk és nem volt honnan értesüljenek a 

budapesti  eseményekről. Az órák szokatlan csendben, viccek és hangoskodások nélkül teltek el. 

Ezek az órák a várakozások és a remények órái voltak. Délben siettünk újra a rádió mellé. Nagy 

Imre beszéde hangzott el. Estére, addig 100-200.000-es összegyűlt tömegről hallottunk a Kossuth 

téren összegyűlve. Hideg zuhanyként hatott az esti Gerő Ernő beszéde, aki sovinisztáknak, 

antiszemitáknak nevezte a  tömeget. Csőcselék! Megragadt fülemben ez a szó. Erre érkezett el a 

következő hír: a felvonulási Dózsa György téren  a tömeg ledöntötte a 6 tonnás Sztálin szobrot. 

Ezt a hírt Szabad Európa rádió sokszor megismételte. 
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1956-os forradalom Budapesten 

        

De hátra volt még a Kossuth rádió elfoglalása, a tüntetők  által. Addig amíg nem foglalták 

el a Rádiót a felkelők, részleteket közvetített a helyzetről de csak úgy, hogy az 

ellenforradalmárokként emlegette a felkelőket. Az oda kivezényelt Á.V.H-sok fegyvert 

használtak, amire kintről egyelőre nem kaptak csak tüntetésként választ. Majd keményedett a 

helyzet, puskatűzre-puskatűz felelt, a kivezényelt katonák átálltak és elkezdődött a fegyveres 

felkelés. Megborzadtunk. Ez a munkáshatalom ? Ez a szocialista erkölcs? Ez az új ember építése? 

Ez a szocializmus, amit mi is lelkileg elfogadtunk fiatal  fejjel és szívvel? Reggelre a Kossuth 

Rádiót a felkelők elfoglalták, azon az éjszakán családunk nem aludt A Szabad Európa szerint, 

elkezdődött a magyar nép harca a hatalmas Szovjetunió ellen. 

  24-én reggelre benyomultak a szovjet csapatok is Budapestre, hangzott el a Szabad 

Európa Rádióban. De a magyar Rádió még mindig, de új helyről valahonnan, ismételte a Gerő 

Ernő mocskos beszédét. A  Magyar Dolgozók Pártja és személyesen Gerő Ernő behívta a szovjet 

csapatokat. Közben megérkezett Mikojan és Szuszlov szovjet pártvezetők, akik megerősítették a 

Gerő Ernő helyzetét. Leváltották Hegedüs András miniszterelnököt és Nagy Imrét nevezik ki 

Miniszterelnöknek, aki kihirdeti a statáriumot. A hírek csak úgy röpködnek a rádió körül. Az új 

helyről közvetített  Kossuth Rádiót, de hallgatjuk a Szabad Europát is. Az esti Kádár beszéd, csak 

olaj volta tűzre, mert ellenforradalomnak, reakciós bandának nevezte a felkelőket. De hallottunk 

a fegyveres csoportok megalakulásáról, például a Corvin közben, amely később legendás  csoport 

lett. 

Másnap elmentem Ali édesanyjához, Manci nénihez, hogy megkérdezzem megjött-e Ali? 

Lászlóffy néni sírva fogadott, mert Aliról, semmi híre nem volt. Nem tudta mi van vele, tegnap 

kellett volna visszajöjjön. Megrettentem én is, mert Magyarországon már a fegyverek zúgása volt 

az úr. Vigasztalni próbáltam Manci nénit és Alinak a nagymamáját. Nem sikerült. Ezután 

délutánonként Manci nénivel közösen hallgattuk a Kossuth rádió híreit, s vártuk Alit. 

25-e délelőtt, az egyetemen emlékszem gyümölcstermesztési gyakorlati és rovartan óra 

volt. A  gyümölcstermesztési gyakorlatot, kint tartottuk az udvaron fent Veres István tanárunkkal,   

az egyetem feletti dombon levő gyümölcsfák között. Kapálgattunk csendben, amikor  

egymásután két hangos lövésszerű hangot hallottunk, amire az egyik évfolyamtársam Kilin Gyuri  

egy kicsit hangosabban megszólalt: „Mi az már nálunk is elkezdődött?”, mire tanárunk rögtön  
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csendet kért. Vigyázva mondta, hogy nehogy valami híre kelljen ennek a megjegyzésnek.  

Évfolyamunk tovább  kapálta a földet, majd  az oltás mesterségét tanulta. Délután a rádiók híreit 

lestük. A bukaresti rádió végig ellenforradalmi felkelésnek nevezte a budapesti harcokat. 

Úgyszintén a bukaresti rádió magyar adása is. 

  A szovjetek visszafoglalták a rádiót, s reggel hat órakor beolvasták a rádióban, hogy 

sikerült az ellenséges puccs kísérletet felszámolni. Megborzadtunk. De a tüntetések tovább 

folytak. Erről a Szabad Európa  számolt be. Jó hírnek  számított az a hír, hogy a parlament előtt 

levő szovjet tankok katonái, fraternizálnak a magyar felkelőkkel. De jaj, délben sortűz dördült el 

a parlament előtt, sok volt a halott. A Szabad Európa híre volt, hogy egy része a szovjet 

tankosoknak, akik átálltak a forradalom mellé, azok a sortüzet a leadókra lőtte. Egyre nagyobb 

volt a káosz a hírekben, fejekben és mindenütt. 

 Gerő Ernőt menesztették, helyébe Kádár János kerül. De ez nem volt  megnyugtató, mert 

Kádár is állandóan az ellenforradalomról szólt. Addig amíg úgy délután felé, a tüntetőket 

becsületes embereknek nevezte. Úgy éreztem, talán tisztul a helyzet. De nem volt igaz, mert 

Budapest tovább forrongott. Sorra jelentették be, hogy az egyetemeken megalakultak a 

forradalmi bizottságok s a gyárakban a munkástanácsok. 

 Másnapra, 26-ikára, a kolozsvári  egyetemeken elterjedt a hír, hogy a Babeş sport parkban 

egyetemek közötti nagygyűlés lesz, a forradalom támogatására. Készültünk mi is reá. De 26-án 

délután senki sem járt arra. Én a közelben laktam a Danton utcában és átmentem a Szamos hídon, 

de mint egy kivert kutya, mentem haza a rádió mellé. Mert a gyűlés nem szerveződött meg. 

Később hallottuk, hogy a román egyetemisták mondták le a gyűlést, mert bizonyára a Securitate  

elterjesztette a hírt, hogy a magyarok ott Budapesten Erdélyt akarják és ilyenkor mindig 

megbicsaklik a román akarat. Hallottunk a Képzőművészeti Főiskolán történt diákgyűlésről is. A 

gyűlés a Mátyás Király szülőházában volt megtartva. Aztán jöttek a hírek a Bolyain történtekről. 

Itt Puj Laci szolgáltatott friss híreket, mert egy bolyais lánynak udvarolt, de voltak más  

hírforrásaink is. 

 A délutánokat Lászlóffy néninél töltöttem, fülünket a rádiókra tapasztva, híreket vártunk 

Magyarországról, az ottani eseményekről és Aliról. Manci néni egyre többet sírt, várta a nagy fiát 

haza, Alit. Semmilyen hír nem jött Magyarországról, mert a határt le is zárták, a telefonok sem 

működtek. Teljes bizonytalanságban voltunk Alinak sorsával kapcsolatban. 

 De a hírek jöttek a forradalom menetéről, mert mi az első pillanattól, amikor az első puska 

eldördült, forradalomnak neveztük és annak is tudtuk. Drukkoltunk véreinknek mert éreztük, 

hogy mi érettünk is fogtak fegyvert. Jó hír volt amikor azt hallottuk, hogy Maléter Pál 

fegyverszünetet kötött a felkelőkkel. Ekkor éreztük először, hogy eggyé kezd válni a vezetés és a 

nép. A Szabad Európa Rádió hírei, újabb fegyveres csoportok megalakulásról szóltak. De  

hallottunk a Magyar Írószövetség követeléseiről is, hogy oszlassák fel az Á.V.H-t.  Mi akkor még 

nem tudtuk mi az ÁVH, később tudatosodott bennünk az, hogy az Á.V.H a román Securitatának 

megfelelő intézmény. Amnesztiát kértek és a Nagy Imre vezette nemzeti kormány felállítását. 

Kezdett világosodni a cél is bennünk. 26-án elkezdődtek a fegyveres harcok. Egyelőre  a magyar 

katonák és a felkelők között. Majd 27-én átalakul a kormány  és elismerik a forradalom létezését. 

Megtörténik az első összecsapás a szovjet katonákkal. Az Elnöki Tanács amnesztiát hírdetett, 

boldogok voltunk az egész családban. 

Kádár tárgyalt Szuszlovval és Mikojánnal, hogy vonják ki a szovjet csapatokat és 

oszlassák fel az Á.V.H-t. 

 A Honvédelmi Minisztérium fel akarta számolni a fegyveres csapatokat, de ezt Nagy Imre 

nem engedte meg. A hírek kezdtek javulni, 28-án a szovjet csapatok megtámadták a Korvin 

közieket, de sok szovjet  tank oda veszett, hallottuk a Szabad Európában. Este megalakult a Nagy 
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Imre vezette nemzeti kormány. S következett a Nagy Imre által történt bejelentés arról, hogy 

általános amnesztia van, s a szovjet csapatok kivonulnak Budapestről és feloszlatják az Á.V.H-t. 

Ez nagyon jó hír volt. 

 Mi továbbra is, naponta,  előadásokra jártunk a Monostori útra, a főiskolára. Tanárainkon  

is látszott, hogy idegesek, de nyugodtnak tették magukat. Csend volt nálunk. De kezdtek jönni a 

hírek, hogy a Bolyain bajok vannak. Egyelőre gyűlések voltak és a Securitate megmozdult. Jó hír 

volt Magyarországról, a Kossuth címer bevezetése és március 15-ike nemzeti ünneppé való 

kimondásának a híre. 

  Valamit hallottunk arról is, hogy a Központi Bizottság tagjai Moszkvába repültek. Azt 

hittük, ez is a forradalom nevében  történik. De nem így lett. Még mindig a magyar kormány a 

felkelőkkel tárgyalt a fegyverszünet megkötéséről. 

          Aztán jöttek a hírek a Köztársaság téri ostromról, október 30-án. Itt az Á.V.H-sok sortüzet 

adtak le a felkelőkre. Majd a felkelők elfoglalták a Köztársaság téri Magyar Dolgozók Pártja 

központját, s az ott levő Á.V.H-sokat meglincselték. Ezek mind rádiós hírek voltak, amelyeket 

délutánonként otthon, vagy Manci néninél hallottam. Igaz hírek mozaikokként érkeztek, 

máshonnan is, s ezeket úgy állítottuk össze magunknak, vágyaink szerint. Nagyon szépen 

alakultak a hírek, győzelem felé haladtak. Különös hír volt a több pártrendszer  kihírdetése is. Mi 

ilyent nem hallottunk eddig, csak egy pártról, a mindenhatóról halottunk és tanultunk. Akkor 

hallottunk először a Kisgazdapártról, nem volt új, a szociáldemokrata párt, mert eddig  erről a 

pártról többször is tanultunk mint olyan pártról melyet a kommunista  párt lenyelt. 

 Hír jött arról, hogy Nagy Imre tárgyal a felkelőkkel és hogy Király Béla vezetésével 

megalakult a Forradalmi Karhatalmi Bizottság. 

 Másnap, 31-én, még jobb híreket hallottunk, tisztulni kezdett a helyzet. Megalakult a 

Honvédelmi Bizottmány, amelyben részt vettek a felkelők és  a honvédség. Azt hittük, győzelem 

felé megy a budapesti forradalom. Már nem hallottunk ellenforradalomról. Milyen megnyugtató 

volt nekem ez a szó, forradalom. Hír jött arról, hogy kérik a szovjet csapatok kivonását és a 

Varsói Szerződés felmondását. Király Béla tárgyalt Maléter Pállal és így közös parancsnokság alá 

kerülnek a fegyveres csapatok. 

 Érdekes hír volt a Magyar Dolgozók Pártjának átalakulása Magyar Szocialista 

Munkáspárttá. Vajon mi lesz ebből, gondoltuk? Győzött a Kádár! Behívta az orosz tankokat! S a 

következő versrészletek  emlékeztetnek a legjobban az akkor történtekre.  

 

              Tamás Lajos Piros vér a pesti utcán 

 

                           Piros vér a pesti utcán,                                   

                           munkások, ifjak vére ez. 

                           Piros  vér a pesti utcán, 

                           Belügyminiszter, kit lövetsz? 

                           Kire lövettek összebújva ti, 

                           Megbukott miniszterek? 

                           Sem az ÁVH ,sem a tankok  

                           Titeket meg nem  mentenek. 

     

                           S a nép nevében, aki fegyvert 

                           Vertél szívünkre, merre futsz, 

                           Véres volt a kezed  már régen 

                          Gerő Ernő csak ölni tudsz, 
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                          ...Piros a vér a pesti utcán, 

                          Eső esik, s elveri 

                          Mossa  a vért, de megmaradnak 

                          A pesti utcák kövei. 

 

                          Piros  vér a pesti utcán, 

                          Munkások, ifjak vére folyt. 

                          A háromszínű lobogók mellé, 

                          Tegyetek ki gyászlobogót. 

                          .......................................... 

                          S fogadalmat, te kicsi ország   

                          El ne felejtse, aki él, 

                          Hogy úgy született a szabadság 

                          Hogy a pesti utcán hullt a vér. 

 

                                       1956 november 2-án. 

    

AZ ÉVFOLYAMTÁRSAIM. 

 

S most néhány szót szolok az évfolyamtársaimról, ami nem lesz  teljes, mert csak az 

emlékek vonalán tudom elmondani mindazt ami az eszembe jut. Ugye néhány volt 

osztálytársamat már említettem. Ilyen volt Rusz Öcsi, aki miután kikerült Meződombra, Sármás 

rajonba egy kollektív gazdaságba, onnan  nem tudom milyen úton, de a Kolozsvárhoz közelebbi 

Kispetribe került, megnősült családot alapított, feleségének gyereke született. Itt dolgozott a 

kollektívben sokáig. Később, ha jól tudom, Szilágy megyébe kerülve, (ugyanis Kispetri Szilágy 

megyébe került-a megyék megalakulásakor leszakítva a Kalotaszegről), valahol a megyei 

Igazgatóságon dolgozott nyugdíjazásáig. Úgy hallottam, utóbb Dezideriu Rus-nak hívták. 

Egyszer találkoztam Temesváron is vele, miután mindketten nyugdíjba mentünk. Itt tudtam meg, 

hogy  román rokonsága volt, az édesapja részéről Temesváron.  Két éve hunyt el. Öcsi Nyugodjál 

békében! 

 Mindig vele és nejével mentem a hagyományos tíz és újabban az ötéves   

osztálytalálkozókra, ugyanis Kolozsváron közel lakott szüleimhez a györgyfalvi negyedben. 

Csendes jó osztálytárs volt és kitartott mellettem.  

 Kiss Gyuláról, „Zsűlről”, nem sokat tudok mondani, mert miután kikerült a főiskoláról, 

kihelyezték egy kollektívbe őt is, de hová nem tudom. Vele is csak tíz évenként találkoztam. 

Városi fiú volt, s hogyan  viselte el a falusi életet, azt nem tudom.  

 Hatházi Károlyról annyit mondhatok el, hogy  középiskolában mindig 9-10-es tanuló volt. 

Sőt 1953-ban volt egy olyan lehetősége, hogy a 11-ik osztályt csak vizsgával végezze el anélkül, 

hogy végig járja és ez  sikerült is neki. Tehát egy évvel, előttünk végzett. Ő is  hóstáti származású 

volt. Igaz, le kell írnom a következőket is róla. A román írásbeli  vizsga alkalmával, egy nagy 

hibát követett el, a Coşbuc román író nevét a dolgozatában Cojbucnak írta. Ezért nem kapott 

tízest dolgozatára, habár a dolgozat kitűnően sikerült. S, hogy hogyan került egy év kihagyás után 

a mezőgazdasági Főiskolára, az ma is talány előttem, mert nem volt egyáltalán gyakorlati ember, 

különösen nem mezőgazdasági gyakorlatú. Inkább a gondolkodásnak, írásoknak, az irodalomnak 

élt. Ő végig vitte a főiskolát, jól tanult és valahova Kolozs megyébe került, ahol nagyon sok 

megpróbáltatásban volt része. A hírek szerint a tízes osztályzatot nem tudta  gyakorlatban is 

megvalósítani. Nyugdíjazása után Kolozsváron, a györgyfalvi negyedben lakott, egy blokkban 
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ahol egy kutyát is tartott és elhanyagolta magát. Barátai, ismerősei segítették, Barazsúly Emil  

tartotta vele a kapcsolatot. Én Hatházi Karcsinak sohasem voltam szimpatikus, nem tudom miért. 

Nyomorában halt meg. 

 Kilin Gyuri, „a murkos”, Bogdándra került ahol családot alapított. 

 Barazsuly Emil évfolyamtársam, nem volt osztálytársam a 2-es Elméletiben, de 

közelebbről ismertem, mert ő Kolozsvár mellől, ha jól emlékszem Magyarfenesről származott s   

mint kalotaszegi gyereket ismertem meg. Mozgékony, szervező tipus volt. Egyszer 

meglátogattam magyarfenesi hétvégi házát, útban a Torockón megszervezett talán 30 éves  

főiskolai találkozónk alkalmával. Úgy emlékszem reá mint akinek mindig sikerült mint a 

macskának talpra esnie, még a nehéz időkben a kollektív gazdasági feltételek mellett is. 

Mostanában a kolozsvári Rádióban dolgozik riporterként, de  a kolozsvári Szabadság lapnak is 

írogat mezőgazdasági cikkeket. 

  Írnom kell Bárdócz barátomról, aki a Maros megyei radnóti állami gazdaságnál volt 

igazgató és amire nagyon büszke is volt. 

 Puj Lászlóról, aki  Púj községből Hunyad megyéből jött a főiskolára, csak annyit írhatok 

róla, hogy nagyon tragikusan végezte életét. Jóban voltunk és sokszor kerültünk egymás 

közelébe. Egy nagyon szép különleges lánynak udvarolt, aki a Bolyai egyetemen tanult,  s hogy 

miért azt nem tudom, de egy éjjel végzett vele, s azután talán ő is öngyilkos lett. Két fiatal élet 

veszett el. Lacinak volt egy öccse, aki Kolozsváron az orvosin végzett és neves orvos lett Pujon. 

Dokumentum filmet is készítettek róla, amit én is láttam. Ő is megemlítette bátyát mint, aki 

tragikus körülmények között halt el. 

 Emlékszem Székely Mihályra, Misire, aki nagyenyedi származású volt, szülei a híres 

nagyenyedi Református Kollégiumban tanítottak, hogy hova került, nem tudom, feleségül vette 

az egyik évfolyamtársunkat a kicsit teltebbTóth Alizt. Bizonyára boldog házasságuk volt, vagy  

van még ma is. 

 Emlékszem Udvarhelyen a mezőgazdasági iskolában tanító Jakab Terikére, aki férjhez 

ment Dezsán Árpádhoz, egy kolozsvári fiúhoz, ki utánam végzett a főiskolán, s a középiskolában 

is, s valahova Patakfalvára a kollektívbe került Udvarhely mellé. De Dezsán Árpi, a kapott hírek 

szerint, nem tudott ellenállni az ottani kisűstisnek és bizony ez korai halálához vezetett. Árpi 

nyugodj békében! 

  Nagyenyed környéki volt Nagy Andor is, ő egy kicsit közelebb is került hozzám de, hogy 

hova került a kihelyezés során azt nem tudom, elég korán hallottam halálhírét. Andor nyugodjál 

békében! 

S most előveszem az 1980-ban, egy román kolléga által összeállított  közös névsorunkat, 

amelyből emlékek lobbannak fel. De megjegyzem, hogy a „román kór” szellemének megfelelően 

összeállított lista, vegyes. A két külön fakultás diákjai ekkor már össze vannak keverve, a román 

abc szerint. Nem esett jól amikor megláttam. A mi magyar évfolyamunk, végig az egyetemen,  

külön volt nyilván tartva. De már új szelek fújtak a kolozsvári Mezőgazdasági Egyetemen, hideg 

román szelek. 

 Barta Lajos évfolyamtársam egy  alacsony, de izmos, mozgékony  fiúcska volt, jó fejű és 

szorgalmas. Torda melletti születésű volt, harasztosi. Egy alkalommal még vitába is keveredtem 

egy román ismerősömmel, mert ő, helyesen azt állította, hogy van itt és itt egy  község Erdélyben 

amely ráillett Harasztosra és a neve Călăraşi Én nem tudtam elképzelni sem, hogy Erdély 

szívében ilyen vad román nevű község létezzék. A magyar határ melletti vetési állami 

gazdaságban dolgozott. Ezt onnan tudom, hogy egy Tv riportban fedeztem fel.  

 Bódis András, „Cépa” nevét én adtam akkor, amikor egy  növénytan órán nem 

emlékezett a hagyma latin elnevezésére. S csak később tudta kimondani, hogy Allium cepa, amit 
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nagyon várt  Dr. Nyárádi professzor. András, kalotaszegi születésű volt és a Bolyai Egyetem 

Mariánum épületében laktak. Kintlakó volt mint én, s Rusz Öcsivel hárman alkottunk egy  jó 

csapatot. Sokat jártunk együtt, egy tanulmányi csoportban voltunk. Nagyon vidám, jól tanuló  

gyerek volt s jó barát is. Igaz sokszor „vett villára” s ilyenkor haragudtam reá. Szerette a lovakat, 

s ezért állattenyésztésből írta az államvizsga dolgozatát, egy nagyon modern módszerrel 

kapcsolatban, aminek eredményeit még ő sem hitte el. Mi sem. Előbb Kidére került majd 

Szentlászlóra.  Nyugdíjazása után bedolgozott a Lónai Bió Egyesületbe, ahonnan előadást tartott 

egyszer  nekünk is, bió témával kapcsolatban, Temesváron a Kertbarátok Egyesülete tagságának. 

2008-ban előadást tartott Igazfalván egy másik biotanfolyamunkon, de ekkor már 

Magyarországról jött előadni, ahol a fiánál lakik Monoron.  

 

 
Bódis Andrással az egyetem udvarán, 1956-ban 

 

 Csapó György, Csapó tanárunk fia, a Csapó ikrek egyike. Elvette feleségül 

évfolyamtársunkat Orbán Katit és elég magas ívű pályát futott be. Kézdivásárhelyen az ottani  

hizlaldát is vezette.  

 Demeter Pál, arra emlékszem, hogy gerelyhajító volt és egyszer eltörte a lábát, talán 

kiment  Magyarországra. 

Erszény Pál-Barna, nagy szivaros legény volt, valahol Gyergyóban született. Vele  

találkoztam többször, mert a közeli radnóti sertéshizlaldát vezette. 

 Fekete Antal, székely gyerek volt, igazi székely. Beszédében is érzett a székely accentus.   

Engem nem nagyon bírt, sokat veszekedett velem, lehet, hogy igaza is volt sokszor, de nem 

minden esetben. Kicsi termetű, „mit ugrálsznak” tartottam, de azért a végén, mindig kiegyeztünk  

Jól tanult, volt gyakorlata is. Nagyon sokat szivarozott. A Székelyudvarhely melletti  

Homoródkarácsonyfalvára került, s talán onnan is vitték a temetőbe. Nyugodj békében kicsi 

harcos! 

  Gál Gyula, csak halvány emlékeim vannak róla. Nem került közvetlen közelembe . 

 Gáspár Lajos, harcos, mozgékony kolléga volt. Pécskát sokat dicsérte. Ő tőle hallottam  

legelőször a híres araszos, pécskai kenyérről. Alföldi gyerekként is viselkedett, s Pécskán is 

dolgozott, családjában 2 gyerek volt. 

 Gere András, emlékeimben úgy maradt meg, mint egy olyan  évfolyamtárs aki megmaradt  

jó falusi származású gyereknek, öltözékben, beszédben. Ezért sokat volt ugratva, „húzva”. ĺgy  

neveztük azt a tettet, amikor valakit bosszantasz, egy kicsit ugratsz. Különben ő rendes gyerek 

volt, tanult is szorgalmasan, de ez a nem nagyon látszott meg rajta, viselkedésén és ezért így 

kellett elfogadnunk. Hogy hova került nem tudom. Ő a középiskoláit munkásképzésben végezte. 
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          Gulácsi István, csak az arcának emléke maradt meg, csendes szemüveges fiú volt. Talán 

Nagyváradon dolgozott. 

            Hatházi Károly, róla már két helyt is írtam. 

 Herman Antal, beszédében, mozgásában, ruházkodásában, viselkedésében is tipikus 

székely gyerek volt. Nagyon éles eszű, jó memóriájú, jó felfogású, az igazságot túlon-túl szerető 

és kimondó évfolyamtárs volt. Talán Brassó megye székely falvai közül valamelyikéből  

származó évfolyamtárs volt, (Székelyhermányból?). Nem tanult sokat, hanem memorizálta az 

előadásokat, s az ő saját tudásával ötvözve élt. Soha nem készített jegyzeteket. Rendetlenül 

étkezett, mert nem volt ösztöndíja, nem tudom miért, s amikor volt ösztöndíja és kapott reá  

étkezési jegyet, eladta s szivart vett magának, mert rengeteg szivart szívott. Egy 

évfolyamtársnőjét vette feleségül, nevét nem tudom, mert Antit az államvizsga előtt kirúgták az 

egyetemről. S egy utánunk következő évfolyamról házasodott. Az utolsó évfolyamot sok 

utánajárással, kérvényezésekkel nagy nehézségek útján tudta befejezni. Nem államvizsgázott.   

Miért is rugták ki Antit az egyetemről, pont  az utolsó éven az államvizsga előtt? 

Egy tragikomikus jófejű, értelmes, de az igazságot kimondó székely gyerek sorsáról lesz  

szó a következőkben. Szokás volt a Mezőgazdasági Főiskolán, hogy az államvizsga előtt az 

évfolyamok ország körüli útra mennek, szervezetten, tanári vezetéssel. Ezen az úton voltunk mi 

is, s közöttünk volt Anti is, bár ne lett volna. Az ilyen kirándulásokon, a végzősök mindig 

meglátogattak, jól menő állami és  kollektív gazdaságokat.  Mi is már, a látogatásunk közepe felé 

jártunk, amikor elértünk az országosan híres  és jól menő, gazdag börvelyi  kollektív gazdaságba. 

Mindent megmutattak és megmagyaráztak nekünk De Anti hibát talált, s amiket felrótt a 

gazdaság elnökének. Anti falusi gyerek volt és a szeme, a szíve és az esze, meg  a szája sokat 

meglátott és mindezeket elmondta. Köztük volt az is, hogy milyen kényszerrel vitték be a 

gazdákat a kollektívbe, s elvették földjeiket, szekereiket, teheneiket. S talán ez volt az amit az 

elnök nem tudott megbocsájtani s Antit feljelentette a rektornál. Másnap Anti ki volt rúgva a szó 

szoros értelmében. Anti sorsa megpecsételődött. Sajnáltuk de nem volt mit tenni! 

 Antival jóval később, a 80-as években még találkoztam Csíkszeredában is, ahol éjjeli 

őrként dolgozott, mert nem volt diplomája,  nem államvizsgázhatott. Találkozásunkkor elmondta, 

hogy  dolgozott egy kollektívben is mint technikus, de  vitába  kerekedett az ottani vezetőkkel  s 

onnan is eljött, vagy kitették. Újra az éles esze, erős és igaz meglátásai vitték éjjeli őrré 

Csíkszeredában. Nekem azt mondta „Én aztán megmondtam nekik, beolvastam nekik, befüstöltem 

nekik, ez a kifejezés volt jellemző Antira, megmondtam az igazat és ez nem tetszett  nekik”. 

Elhittem neki, csak az volt a baj, hogy abban a rendszerben az igazat nem lehetett elmondani, s 

ezt Anti nem értette meg. Az ő székely igazságérzete, falusi naivsága, rombolta le  életét. Pedig a 

székelyek azt is mondják „Mondj igazat, s betörik a fejed”. Így törte ketté az a rendszer, egy 

jóravaló, tehetséges székely fiatal, agrármérnöki pályáját. Írjuk fel a román kommunista rezsim 

bűnlajstromába, ezt is. 

 Jakab T. Juliánna, Dezsán Árpád felesége, vele egyszer találkoztam Homoródon a  

borvízkutaknál, ahol elmondta, hogy a székelyudvarhelyi Gazdasági Líceumban tanít. Ügyes 

szőke kislány volt. 

 Kádár Tibor, Marosvásárhelyről jött Kolozsvárra, nem költözött bentlakásba, hanem  

bútorozott szobákat bérelt a Hegyvölgy utcában és a Türr István utcában. Ez a helyzete az  

életmódját is nagyon befolyásolta. Szabad volt s ez egy kicsit több lehetőséget adott az 

udvarlásra. Voltak ezért zűrös dolgai is, de mindegyikből sikerült kievickélnie. Én elég közel 

kerültem hozzá, sokat jártunk együtt, korzózni, színházba, moziba. Pedáns fiú volt, jól 

öltözködött, mindig frissen borotválva. Az államvizsga után Marosvásárhelyen dolgozott a 

Kísérleti Állomáson. 
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 Kiss Gyula, hogy hogyan lett agronómus nem tudom s azt sem, hogy milyen agronómus 

lett. 

 Kilin György, róla is sokat írtam már. Szapora családja volt, 5 taggal. 

S itt megszakítom egy pillanatra a névsorunkat és beírom Kim-Ben-Szu koreai  

évfolyamtársunk nevét, aki a román évfolyamon volt, de nagyon népszerű kicsi koreai volt. 

Ketten voltak koreaiak az évfolyamon Kim és egy tömzsi  kicsi koreai lány  Om-Ok-Szun. Róluk 

azért emlékezem meg, mert ottlétük különös volt számunkra, addig koreait nem is láttunk, s 

abban az időben zárult le a koreai háború  is. Sok szörnyűségről hallottunk tőlük. Különben egy 

találkozónk alkalmával, egy román kolléga  elmondta, hogy  alkalma volt egy hazai küldöttséggel  

Koreában járni s a Mezőgazdasági Minisztériumban Kimmel találkozott meglepetésére, 

valamilyen magas beosztásban. 

Kocsis Tibor, jó tanuló, szorgalmas, magas növésű, barna és sportos kinézésű alföldi  

gyerek volt. Arad mellől a magyar határ mellől, talán Zimándról származott, hogy hol dolgozott 

nem tudom. 

Lakatos Ádám, nehéz leírni Ádámot. Ő csak az utolsó évben került hozzánk, egy évvel 

előttünk kezdett. Édesapját mindenki ismerte Kolozsváron s ez nagy befolyással volt életének 

menetére. Édesapjáról több legenda is szájról-szájra járt. Ugyanis ő is tanított nálunk a Főiskolán. 

földmérést és telkesítést, s tanított a Zeneakadémián is. Ez a két szak, egy kicsit messze áll 

egymástól, s ezért amikor ugratni akarták a zenészek azt mondták, hogy nagyon jó agronómus és 

az agronómusok, azt hogy nagyon jó zenész. Különben egyik könyvében olvastam, hogy úgy 90 

éves korában kifakadt és azt mondta, hogy körülötte már minden ismerős kihalt, s csak egy 

ismerőse van Kolozsváron  akkor ha kimegy a Főtérre és találkozik Mátyás királlyal. 

Ádám Nagytúsnádon dolgozott, ahonnan felhozta Pakot Elek és a Megyei Telkesítési 

Vállalat megalapítását bízta reá, amit sikerrel meg is valósított. Sokáig volt igazgatója, de az új 

román vezetés nem tűrte meg. Egy fia volt, aki állatorvos lett. Felesége elhagyta és elment 

Svédországba, ez megviselte Ádámot.  

 Itt utalnom kell egy olyan információra, amit csak ott Tusnádon hallottam egy idős   

tusnádi kollektivistától. Nem tudom, mennyire tudatosodott ez a dolog, az ottani  mai  ifjúságban, 

s a csíki köztudatban, de azért írom le emlékeim közül, hogy legalább ennyi nyoma maradjon 

leírva. Egy idős kollektivista mesélt több olyan székelyről, akik 1945-46-ban partizánként 

bujdosva tiltakoztak a kommunista rendszer ellen, valahol fent a hegyekben Egerszéken és a 

környékén. Addig, amíg a  secusok le nem vadászták őket. Sok mindent hallottam róluk. 

 Lakomcsik Lajos, nehéz visszaemlékezni reá annyi év után. Emlékszem, Nagyváradról 

jött, pedáns és jól tanuló gyerek volt de, hogy a sors hova dobta azt nem tudom. 

  Lábadi László, csendes bánsági, torontálkeresztesi születésű gyerek volt. Csendessége, 

lassúsága miatt sokat ugratták, úgy a bentlakásban mint az évfolyamon. Megszólítása is így volt  

„lá-áboodi”, elnyújtva, hosszasan. Nem találkoztam vele, csak egy alkalommal, amikor a 

keresztesi  gazdaköri elnökünk Mészáros István temetése volt. Akkor tudtam meg, hogy az ottani 

kollektívben dolgozott addig, amíg  betegnyugdíjba  ment. 

 Ludescher Antal, ő szatmári vagy Szatmár melletti sváb fiú volt. Szőke, mozgékony és 

egy cseppet raccsolt. Nem voltunk sem jóba, sem rosszba, de sokszor a fejemhez vágott sok 

mindent. Egyszer egy  gyakorlaton, talán éppen  Holdvilágon a szőlő kapálásban, vita kerekedett 

azon közöttünk, hogy melyik városok voltak akkor még magyar városok: mi Kolozsváriak 

bizonyítottuk, hogy Kolozsvár magyar város, (akkor még az is volt), de Ludi, mi így szólítottuk, 

nem értett egyet vele. Ő, és azok, akik más városokból, vagy falvakból jöttek, ezt így is 

érzékelték, mondjuk a Főiskolán belül, mert ott tényleg  a többségben a románok voltak, s télen 

amikor Kolozsvárt elözönlötték a román főiskolások, egyetemisták, igenis román többségűnek is 
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tűnt a város, de mi, akik ott születtünk tudtuk, hogy van a Hóstát, a Kerekdomb, a Dermata, a 

Magyar Acél, a Tisztviselő negyed és még nagyon sok magyar része a városnak. Ők ezt nem  

ismerték. 

S a nem egyetértésében, egy kapavágás után felkiáltott, hogy mindenki hallja csak „A-ad, 

Vá-ad és Szatmá, há-om, magya-vá-os”. Ez a mondása végig kísérte a főiskolás éveken. 

Az akkor híres Pálfalvi kollektívben dolgozott, de hallomásból tudom, hogy dolgozott 

Szatmáron is a Mezőgazdasági Igazgatóságon. Igazi sváb születésű, de magyar szívű gyerek volt. 

 Markó Jenő, kolozsvári fiú volt, s előttem végzett legalább két évvel, a Református 

Kollégiumban. Én még emlékszem arra, hogy nagy sportoló lévén, sokat drukkoltunk neki, a  100 

méteres  futásban, de a hosszútávon is jeleskedett. Jó eredményei voltak. Abban  az időben  

többen atlétízáltak közülünk. Csodálkoztam is amikor a főiskolán  megjelent, az első órákon. 

Hogyan került ő is ide? Azt hiszem pont úgy, ahogy én. A főiskolai éveken keresztül keveset  

beszélgettünk, neki más baráti köre volt. Etéden dolgozott. S volt neki egy érdekes  

kezdeményezése még a kollektívek idején. Egy Hargita megyei újságban olvastam, hogy Jenő 

kiszámolta, hogy több tejet tudnának termelni, ha a teheneket nem hajtanák ki minden nap a 

legelőre, hanem lekaszálva a takarmányt és beszállítva az istállókban etetnék az állatokat. Már az 

újságban megbírálták ezért s, hogy mit kaphatott e javaslatáért a pártfunkcionáriusoktól, azt csak 

ő tudja. Pedig abban az időben, elképzelhető eljárás lehetett volna, ugyanis önköltséget nem 

számoltak, csak a tejmennyisége határozott.  

 Márton Antal, kicsi pedáns emberke volt. Mindig zöld gazdász kalapban járt, fess 

ruhában. Édesapja abban az időben a Temesvári Mezőgazdasági Egyetem rektora volt, s hogy 

miért jött Kolozsvárra tanulni, azt nem tudom, talán a magyar nyelvért? Lehet. Édesapja a 

bánsági magyarság jeles embere volt, sajnos önkezével vetett véget életének. Találkoztam 

Antival egyszer, amikor elmondta, hogy az Ó pálosi Állami Gazdaság egyik szőlő farmját  

vezette nyugdíjazásáig. Szép szakmája volt. 

 Mihálycsik József, róla kevés emlékem maradt meg. Emlékszem, nem nagyon  értettük  

meg egymást. Egy tömzsi, talán szatmári gyerek volt. A Szatmári Állami gazdaságnál dolgozott.  

 Molnár Géza, egyáltalán nem emlékszem reá. 

 Nagy Andor, emlékeim közt kutatva, Andorra emlékezve elmondhatom, hogy nagyon 

rendes kolléga volt. Valahonnan belső Erdélyből, Enyed környékéről jött a Főiskolára. Egy 

darabig kintlakásban lakott, a Monostori úton, ahol közösen béreltek többen egy szobát. De 

később bentlakó lett. Közel került hozzám, talált a szó. Érett gondolkodásával sokan hallgattak 

reá, s véleményére. Nem tudom, hova helyezték.                                  

 Orbán Katalin, a Kati. Egy barna, mondhatni fekete hajú, szép arcú kolléga volt.  Talán az 

évfolyam szépe is lehetett, s Kati ennek tudatában is volt. Ő a volt Református Leányiskolába 

végzett Kolozsvárt. Még onnan ismertem Katit. Én is jóba voltam vele, mint régi ismerőssel. Jól 

tanult, de  benne is megvoltak a diákokat jellemző szokások. Ha jól emlékszem, nem nagyon 

voltak  barátnői az évfolyamon. Udvarlója is volt az első két évfolyamon, egyik évfolyamtársunk 

személyében. Míg végül Csapó Gyuri felesége lett, s házasságukból két gyerek született. 

Kolozsváron dolgozott a Vágóhídon. 

Katival a 20 éves egyetemi találkozón találkoztam, örvendtünk egymásnak. S mivel közös 

barátunk volt Lászlóffy Ali, sokat beszélgettünk róla és sok minden másról, egy egész éjszakán 

keresztül, egy torockói panzióban. Kati legbelsőbb gondolatait osztotta meg velem ezen az 

éjszakán, s megkért, hogy soha senkinek se mondjam el. Úgy legyen Kati! 

 Puy Lászlóról,  máshol  is írok. Nagyon fájt az ő sorsa! Tiszteltem és becsültem!  

Rusz Dezső, ő is  soron volt már. 
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Soós Zoltán, nagyon halvány emlékeim vannak róla. Érdekes, egyes személyek mennyire 

elmosódnak az ember emlékezetében. 

Suba Mihály, Misi, mezőségi fiú volt. Ha jól emlékszem, magyarnemegyei vagy 

szépkenyerűszentmártoni. Igyekvő kolléga volt, mind az öt éven keresztül jóba voltunk.  

Magyarnemegyén  dolgozott és ott is lakott. Családjában  két  gyerek született. 

Szabó István, a bándi cigány. István nem volt cigány, de annyit beszélt a bándi 

cigányokról, hogy évfolyamtársaitól ezt a kitüntető nevet kapta. Nagy mezőgazdasági 

gyakorlattal rendelkezett, talán  a székelykeresztúri gazdasági iskolába járt, ahol sok mindennel 

gazdagította az otthoni gazdaságban felszedett tudományát. Mindenhez hozzászólt, mindenhez 

értett s kérdéseket tudott feltenni. Neki nagyon könnyű volt az újat megtanulni, komoly alapja 

volt, nem mint mink, akik városi gyerekek voltunk és tulajdonképpen a zérótól kellett indulnunk. 

Ezért nehezteltünk is reá. Nagyon sokat beszélt szeretett falujáról Mezőbándról és az ott élő  

emberekről. Ő volt az évfolyam mezőgazdasági szakembere. Családot alapított, Gernyeszegre 

került és ott dolgozott. 

 Szabó József, a piskolti, falusi gyerek volt, de olyan aki tudatosan jött erre a pályára és 

igyekezett mindent felszedni és magáévá varázsolni. Csendes,igyekvő volt, sokat vitatkoztunk de 

inkább városi és falusi ellentétekről. Avval „húztuk”, hogy a falujának a nevéből hiányzik egy 

betű a „z” betű, mert igazi neve a falujának Piszkolt. Egyszer később jártam arra, de a falu nem 

szolgált volna erre a névre, mert rendes  Szatmár megyei magyar falu. Sorsáról...s itt álljunk meg 

egy pillanatra, mert most jut eszembe, hogy ezelőtt jó évekkel olvastam róla egy újságban egy 

riportot, amiben arról írtak, hogy Szabó József mérnök Piskolton egy évben két burgonya termést 

takarít be. Ez az ő találmánya volt. Ami azért jó, mert az első terméssel korán kimehetett a piacra, 

s így magasabb árat kapott. S a második termést pedig eladhatta az őszi piacon. Ehhez korai  

burgonya fajtát használt és kihasználta a piskolti adottságot-a kései őszi fagyokat. Látszik nem 

hiába tanult Kolozsváron. 

 Szabó Tibor, nagyváradi városi fiú volt, nagy focista. Sokat focizott a Főiskolán is. Végig 

jóba voltunk, megtaláltuk a közös dolgokat. Valahol Nagyváradon vagy körülötte dolgozott. 

Ezelőtt kb 5-6 évvel nagyon megható jelenet tanúi lehettünk. Ez akkor következett be, amikor  

egy alkalommal Kolozsváron találkoztunk egy  Romániai Magyar Gazdák Egyesülete gyűlésen. 

Szentmiklósi barátunk a Bihar megyei szervezet elnöke, egy adott pillanatban  maga mellé 

hivatott, s azt mondta, hogy van egy ember aki szeretne beszélni veled. Legyen ami 

lesz...beszéljünk, s akkor előlépett Szabó Tibor évfolyamtársam, akit  kb. 40-45 éve nem láttam. 

Szólni sem tudtunk egymásnak, hanem egymás nyakába borultunk és csendben elkezdtek  

könnyeink potyogni. Ilyen  találkozásom  még nem  nagyon volt soha.  Több percig nem tudtunk 

szóhoz jutni, csak vártuk, hogy könnyeink potyogjanak. Ezalatt Szentmiklósi barátunk is nagyon 

meghatódott, mert ő hívta meg Tibit erre a találkozóra, de ő sem sejtette ezt a tényleg 

egyedülálló, megható jelenetet. Aztán lassan magunkhoz tértünk és megtörölve szemeinket 

elkezdtük  feleleveníteni közös múltunkat. A találkozás kellemessé vált, de nehezen váltunk el 

egymástól. Köszönöm Tibi és Szentmiklósi azt a találkozást! 

 Szenner Juliánna, talán gyergyói származású lány volt. S talán, örmény származású is 

lehetett mert, ébenfekete hajú és barna  bőrű, de kedves  hölgy volt. Sokat beszélgettünk. Ő egy 

kicsit nem tudom miért, de  kilógott a többi hölgy kolléga közül. Gyergyóremetére került és ott 

dolgozott a Tejporgyárban, férjhez ment, s találkoztam is vele abban az időben amikor 

Csíkszeredában  dolgoztam. 

 Székely Mihály, Misi, szülei a nagyenyedi híres Bethlen Kollégium tanárai voltak. Sokáig 

kintlakóként tartottuk számon, de később bentlakó lett. Misi jó humorú, egy kicsit bohó  

fiatalember volt.  Anyagi gondjai is voltak, amit soha nem vett a szívére „ahogy esik, úgy suppan 
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elv alapján”. Szimpatikus volt, udvarolgatott, jó hangulatot teremtett mindig közöttünk. Tanult 

is, tanulgatott is, mint egy igazi diák. Nagyenyeden dolgozott és elvette feleségül egyik 

évfolyamtársunkat Tóth Alizt. 

 S írjak egyúttal Alizról is, aki egy cseppet molettebb kislány volt, de ez jól állott neki, 

nem volt hátrányára. S hogy Misi lesz a  férje, annak az évfolyamon semmi jele nem volt, mikor 

meghallottam a hírt, elcsodálkoztam. Ő is Nagyenyeden dolgozott. 

 Szika István, nagybányai, igazi focista  alkatú fiú volt. Valamelyik nagybányai csapatban 

leigazolt játékos is volt. Minden vicc nála kezdődött. Húzások, ugratások, becsapások az ő  

forgatókönyvében születtek meg. Nagyokat kacagott akkor, amikor sikerültek a kitervelt 

ugratások. A tanulás nem volt nagy erőssége, de átvészelte az éveket. Nem tudom milyen vezető 

lett belőle, de helyét megállta. Szatmár megyében az egyik kollektív gazdaságban. De az biztos, 

hogy mi a körülötte levők, sokat derültünk viccein, mókáin. Viszont az is lehet, hogy erre az 

időre megkomolyodott és úgy élte életét családjával, ahol két gyerek is született. Ott volt a 30 

éves találkozónkon Torockón, s ott is olyasmiről számolt be, ami nem mindennapi dolog. 

Elmondta, hogy szerződést kötött egy  gyógyszergyárral egy komolyabb összeg ellenében, hogy 

azok rajta próbálják ki egyik injekciójukat. Akkor várta az eredményt. Nekem és más 

kollégáknak is ez egy kicsit kockázatosnak tűnt, de Faszika, ez volt a neve  a főiskolán, ezt is 

olyan humorosan mondta el, mintha nem is róla lett volna szó.  

 Tóth András, Andris, is bánsági gyerek. A Főiskolán nem kerültünk különösebben 

közelbe. Valamiért, nem mindig talált a szó, de különösebb összeszólalkozásunk sohasem volt. 

Elég magános ember volt, voltak barátjai.Vele többször találkoztam azután, hogy én is a 

Bánságba  költöztem. Szerettem volna bekapcsolni a gazdaköri mozgalomba. S az elején sikerült 

is, részt vett gyűléseinken, s megszervezte a végvári gazdakör első alakuló gyűlését is. De aztán 

gazdálkodni kezdett és kevesebb ideje lett, társult egy román földtulajdonossal és egyre 

kevesebbszer találkoztunk. Sokszor beszélgettünk, s egy ilyen alkalommal elmondta, hogy az ő  

fiatalsága idején 1945 és 1960 között Temesváron még magyarul lehetett vásárolni, a város még 

magyarnak volt mondható. De azóta bejött előbb a rengeteg oltyán, majd a rengeteg moldovai. S 

ez megváltoztatta a város etnikai összetételét. Ma a város teljesen román. A magyarok vagy 

idősek, vagy olyan halkan beszélnek a város utcáin, hogy teljesen észrevétlenek maradnak. A  

valamikori sváb városban, ma német szót egyáltalán nem lehet hallani. András most Temesváron 

lakik, családjában 2 gyerekkel. 

 Tokos József, a székelyföldről, Lövétéről jött a Főiskolára. Aki ismeri Lövétét a 

valamikor sokgyermekes székely falut, az el tudja képzelni  a lövétei fiút. Szőke székely volt, egy 

kicsit habari beszédű, s nagy barát Fekete Antival. Ő tudatosan is azért jött, hogy minél többet  

tanuljon. Szülei nem lehettek gazdagok, de mindig rendes ruhában járt. Bentlakó volt. Talán, a 

kézdi-i Rétyen dolgozott. 

 Üveges Ica, férje után Simon, szőke hölgy volt, egy cseppet teltebb idomokkal. Magolós 

tipusú, sokat tanuló hölgy.  Kedves személy volt, nem vett részt az évfolyamon folyó csatákban. 

20 év után a szatmárnémeti Mezőgazdasági Igazgatóságon dolgozott. Családjában egy gyerek 

született. 

 Várda Antal, Anti, Déva környéki csángó gyerek volt. Az öt főiskolai év folyamán, közel 

kerültünk egymáshoz, sokat jártunk együtt. Vele Csíkkarcfalván találkoztam akkor amikor 

engemet kineveztek ideiglenesen  oda, az akkor alakult kollektív gazdaságok közti társuláshoz 

elnöknek. Egy kicsit rosszul is éreztem magam, mert ő kellett volna legyen elnök, mint  a 

legrégebbi státusú helybeli mérnök. De a dolog hamar megoldódott mert két karcfalvi  

látogatásom után, én többet Karcfalvára, csak kirándulni mentem. De hamar Anti is bekerült a 
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taplócai kollektívhez főmérnöknek. Taplocán egy nagy családi házat épített. S ott újra többször 

találkoztunk. Anti nyugodjál békében! 

 Vajnár György, valahonnan  Kovászna megyéből származott.  Csendes évfolyamtárs volt. 

Nem kerültem vele közelebbi kapcsolatba, szervusz-szervusz. A harmincéves találkozón a bodoki  

kollektívek közötti társulást vezette. 

 Vajda Gyula, vele különösen sokat  kell foglalkoznom, mert,  egyszerű bölöni születésű 

székely fiú létére, Kínában végezte a Kolozsváron megkezdett Mezőgazdasági Egyetemet. 

Jellegzetes székely hangsúllyal és kiejtéssel beszélt. Ezért mi is úgy szólítottuk, hogy  „Gyú-ú-

úla”, „Va-a-ajda Gyú-ú-úla”. Őt már régebbről ismertem, mert az Unitereknél végzett 

Kolozsváron, valamivel előttem. Szőke, alapos, imbolygó járású, lassú beszédű, mosolygós képű, 

gyerek volt. Írása nem volt olvasható, csak Ő tudta kiolvasni. S keveset is írt, jegyzeteket nem 

nagyon készített. Mindig külön, egyedül ült az utolsó padokban s figyelt. De jó eszű, jó 

memóriájú volt, s ezért a  leadott leckéket általában vissza tudta adni tanulás nélkül is. 

 Előbb elvitték Kiss Ernőt és Ardelan Teodort egy magyarországi mezőgazdasági 

főiskolára, majd következett Gyú-ú-úla. 

Talán a másodéves gyakorlaton voltunk, 1955-ben Szászlekencén. A szőlőben kapáltunk, 

tanárunk Pap Géza felügyelete alatt, amikor egy futár jött ki és Gyulát keresve behívták az 

irodára. Többet nem is láttuk, mert egy ütemben Kínában  kötött ki. Mi is csak később tudtuk 

meg  ezt a hírt. 

          „Az évek során vajon mit csinál Gyú-ú-ú-la Kinában?”, kérdeztük egymást. Messze volt 

Kína, semmilyen hírt sem kaptunk róla a következő években. Addig, amíg, miután végeztünk, 

egy bukaresti magyar újságban meg nem jelent róla és feleségéről egy nagyobb cikk. Ebből 

kiderült, hogy Gyula a román nyelvű, kínaiak által szerkesztett România című folyóiratnál 

dolgozik. S felesége egy Kínából hozott hölgy volt. Ennyit tudtunk meg, s azt, hogy jól vannak és 

vannak leányai. 

 A  Csíkszeredából  történő, gyakori bukaresti útjaim egyikén, mit ad az Úr a bukaresti 

Főutcán, ki mással találkozom, mint régi barátommal Va-ajda Gyú-ú-lával. Nagyon 

megörvendtünk egymásnak. Ő is kíváncsi volt reám és én még kíváncsibb reá. Gyorsan leültünk 

egy vendéglő asztalához és elkezdtük elmesélni addigi sorsunkat. Én rövidre fogtam volna az 

enyémet, mert nagyon kíváncsi voltam kínai életére, de ő kitartott és nagyon részletesen 

érdeklődött életemről. De csak elérkezett Gyula sora is és még mindig az ízes székely  

beszédével, amely talán a kínai hangzástól még dallamosabb lett, elkezdte életének kínai  menetét 

elmondani. 

 Elmondta, hogy nem Pekingben, hanem. Hangzhouban végzett. De a mezőgazdasági 

mérnöki mellett elvégezte a filológiát is. Elmondta, hogy könnyen tanult meg kínaiul, de az 

írással volt sok a baj, mert legalább 6000 írásjelet kellett megtanulnia. Elmondta, hogy  Kínában  

is nagyon sok nemzetiség él, akkor hallottam én is először az ott élő legszámosabb Han  

népességről, amelynek a nyelvét kellett megtanulnia. Elmondta, hogy milyen nehéz volt a kínai  

szokásokat megszokni, s a kínai ételt, pedig ő nem volt finnyás. Elmondta, hogy hamarosan  

megismert Kínában egy malájföldről menekült kínai lányt, akinek udvarolni kezdett. S el szerette 

volna venni feleségül. Viszont az apósával volt a baj, aki nagyon ellenezte a házasságot, egy   

keresztyén és egy  muszlim hölgy között. S ekkor, amikor eddig ért elbeszélésében Gyú-úla,  

emlékezetes hamis mosolygós arcával, egy cseppet hozzám hajolt és azt mondta: „Akkor 

elővettem székely eszemet, s apósomnak megírtam Malájföldre a következőket.” Mindezt 

alaposan és lassan magyarázva, Va-a-jda Gyú-ú-ú-la módján,  mondta el nekem ott Bukarestben. 

„Ugye a lánya neve Hu-Mun-Huan, s mivel a Hu szó kínaiul a hun nemzetséget jelenti, s mi 

székelyek, mert mi is hun származásúak vagyunk, akkor vele is rokonságban vagyunk. Ez a 
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székely furfangos észforgatós elmélet, hatott leendő apósomra és megbékélt. Így  megköttethetett 

az első székely-kínai-maláj-hún  házasság”. 

 Az ő kínai neve Wan volt, ami tízezert jelentett kínaiul. Elmondta, hogy Kínában született 

egy székely-kínai-maláj  kislánya a Borbála, akinek a kínai neve Wan-Biri lett. Elmondta, hogy 

megjárta a Baragán több állami gazdaságát feleségével, aki most Olténiţán rizstermesztéssel 

foglalkozik, s a gyerek ott van Bölönben a nagymamánál és magyarul, pontosabbul székelyül 

tanul.  

 

 
 

Sok mindenről beszéltünk még, addig amíg nekem is igyekezni kellett az állomásra  és ő 

is egy gyűlésre készült. De ne felejtsem el, hogy nagyon sokat érdeklődött az erdélyi 

magyarokról, az Unitárius Kollégiumról, közös ismerőseinkről, az évfolyamtársainkról, 

tanárainkról. Nagyon érdekelte Pap Géza tanárunk sorsa, akit nagyon tisztelt. Később olvastam, 

hogy Biri lánya  R.M.D.SZ képviselő lett egy  román megyében, itt is folytatódva Gy-ú-ú-ú-la  

különös életének sora. Kínából amíg ott tanult, két képet is küldött levélben. Egyet egy kínai 

kikötő városról, Sanghajról a következőképpen dedikálva: „Sángháji kép a kikötő felől. Emlékül 

Karcsinak . Gyula, Peking, 1956 III.18-án”, és egy sárkányos képet Pekingből, a következő 

felirattal: „Kapu őrző rézoroszlánok a Pekingi mese palotában. Emlékül Karcsinak, Gyula, 

Peking 1956 III.18-án” 

 

 
 

            Ennyit, a legmerészebb sorsot bejáró évfolyamtársról. 

 Veress János, évfolyamtársam egy kicsi, alacsony, mozgékony, félig kopasz, szőke    

ember volt. Talán idősebb is volt minálunk. Kevés emléket hagyott emlékezetemben, s csak 
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annyit írhatok le  róla, hogy ő volt az egyedüli évfolyamtárs a magyar fakultásról, aki ott maradt a 

tulcseai állami gazdaságban, ahova  1960-ban  kihelyezték.  

 Csak annyit erről még, hogy érthetőbb legyen különös helyzete. 1960-ban a 

kollektivízálás erőltetett menetében a mi évfolyamunk majdnem minden tagját valahova a 

Baragánra, Konstanca, Brăila vagy Tulcea megyébe helyezték. Én is Tulcea megyébe voltam 

kihelyezve, amitől sikerült megszabadulnom egy kérvény segítségével, amelyet nem tudom 

milyen  csoda következtében elfogadtak. 

  Villand György, Weiland, ő is sváb eredetű magyar volt Szatmár megyéből, talán épp 

Szatmár városából. Külseje viszont egyáltalán nem volt svábos, sőt egyenesen örményesen fekete 

hajú és sötét bőrű, jól öltözött úri fiúka volt. Jól tanult, nem voltak megélhetési gondjai, jó barát 

volt, különösen a Szatmár megyei évfolyamtársaival. Mi nem kerültünk különösebben közelebb 

egymáshoz, tartottuk a megfelelő távolságot. Általában részt vett az évfolyam életében, nem 

különült el, mindenben benne volt. 

 Zsigmond Dénes, nagyon közel került hozzám, sokat jártunk együtt, korzóra, moziba, 

udvarolni táncolni. Csendes, magányos  fiú volt, nem volt zajos, nem nagyon vett részt a zajosabb 

dolgokban. Vele Marosvásárhelyen találkoztam, ahol az ottani Gyümölcstermesztési Kutató 

Állomáson dolgozott, miután több évet lehúzott valamelyik Maros megyei kollektívben. 

 Itt meg kell jegyeznem, két nagyon fontos dolgot évfolyamunk tagjainak államvizsga 

utáni sorsáról. Amint már jeleztem kb. 90-95 %-t  valahova, a regát nagy állami mezőgazdasági 

üzemeibe, vagy  a most alakult kollektivjeibe helyezték, párthatározat alapján. Tehát mi lettünk 

annak a párthatározatnak a szenvedő alanyai, akiket Erdélyből a regátba helyeztek. Nagy szükség 

volt reánk, mint az állam képviselőire a kollektívekben, ez volt a hivatalos meghatározásunk. 

Aztán az idők teltével, majd mindenki haza szivárgott Erdélybe. Jelzem, hogy az előbbi 

névsorban a 20 év utáni munkahelyek vannak feltüntetve. 

 Még meg kell emlékeznem Kocsik Józsefről, aki most az Arad Megyei Magyar Gazdák 

Egyesületének az elnöke. Ő a felvételi idején jelent meg a Főiskolán, mint olyan aki felvételezni 

szeretne, de hamar el is tűnt. Csak karcsú, focista alakja  és szőke hajának emléke maradt meg 

bennem. Elment a konstancai futball csapathoz játszani. Talán jól tette. Itt bővebben lehetne írni 

róla és vele kapcsolatban, de ezt hagyom az utolsó újszentesi fejezetre. 

 Néhány szót, a velünk párhuzamosan működő román fakultásról és diákjairól. Különösen 

nekünk kintlakóknak, nem sok kapcsolatunk volt velük. A bentlakók minden nap találkoztak  

éjjel-nappal velük, szorosabb kapcsolatban voltak. Kintlakó román nem is volt akkoriban az ők 

évfolyamán. Sok panaszkodásra ok részükről nem volt, de azért  léteztek panaszok. Emlékszem 

közölük egy  szász ifjúra, aki mindig tipikus szász öltözetben jelent meg, neve Pinnes Paul volt és 

az apahídai Állami Gazdaságban dolgozott, kihelyezése után. Emlékszem Tiru Iosifra, akivel egy 

megyében dolgoztunk, ő a nagysármási kollektívben volt főmérnök. S meg kell említenem még  

Ilieş Nicolaet, akinek az édesapja magyar, Ilyés, volt s az édesanyja román. Egy udvaron laktunk 

a Danton utcában. Ő is 20 év után közelebb került Kolozsvárhoz, mert ekkor a szamosújvári  

Állami Gazdaságnál dolgozott. 

 Ilieşnek volt egy fekete hajú, nagyon szép arcú, kellemes hangú leánytestvére, aki nekem 

nagyon tetszett. Abban az időben, majdnem minden nap láthattam, rajongtam érte, beszélgettünk 

is, de ő nagyon nagy románnak tartotta magát. S én akkor elhatároztam, hogy elveszem feleségül, 

és magyar asszonyt nevelek belőle. Boldog voltam, hogy ilyen elhatározásra jutottam, s 

terveztem, de a kislány érettségizett és férjhez ment egy  román fiúhoz. Így az én tervemből nem 

lett semmi, csak álom maradt. Ennyit a román évfolyamról. 

 Mindent egybevetve, a mi évfolyamunk nagyon tarka összetételű volt. Voltak a 

Bánságból, Nagyváradról, Szatmárról, Nagyváradról, belső Erdélyből, Kalotaszegről, a 
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Mezőségről, Kolozsvárról többen, s elég sok székely gyerek. Tarkaságunkat az is hangsúlyozta, 

hogy voltak olyanok, akik előzetesen gazdasági iskolát végeztek, s voltunk mi a nagyobb 

többség, akik humán végzettséggel kerültünk a mezőgazdasági főiskolára, ez tudáskülönbséget is 

jelzett. Nagy része az évfolyamtársaknak falusi környezetből jött, amely néha feszültséget is 

rejtett magában. Az öt év alatt amit együtt töltöttünk, sok minden történt, jó-is és rossz is. Az 

államvizsga volt az, amely eldöntötte, hogy kiből mi lesz. Mindegyikünknek sikerült az 

államvizsga, kivéve Herman Antit, aki nem a tudáshiányból maradt le, ennek sajnos az akkori 

rendszerben, amint már írtam róla, politikai oka volt.  

  Mindegyikünknek sikerült a célját elérni, s így 1960 márciusában a Hívatalos 

Közlönyben általános agármérnöki címmel hirdettek ki, mindenki tudtára adva. Tehát általános 

agrármérnök lettem, amibe bele tartozott a növénytermesztés, állattenyésztés, zöldség-gyümölcs-

szőlő és munkaszervezés stb. 

 

* 

 

  Eltelt 10 év és következett a 10 éves találkozónk, amire nem tudtam elmenni, de a 20 

évesre elmentem amelynek hivatalos része Kolozsváron kezdődött el közösen, a román 

évfolyammal, de mi  a magyar évfolyam délután, kiutaztunk Torockóra, ahol 25-én ünnepi 

vacsorát fogyasztottunk el és utána borozgatva, táncolva, dalolva, beszélgetve töltöttük az 

éjszakát. Ez volt, eddig, az utolsó találkánk. 

 

 
A 20 éves találkozón a Kolozsvári Egyetemen, 1990 május 24-én 

 

 Emlékszem, másnap reggel álmosan kimentem a hűvös torockói reggelbe, ahol a második  

látogatásom volt Torockón. Az első látogatásom Torockón a középiskola elvégzése után volt. Ez 

a valamikori kis szász és székely keverékű bányászváros, mindig is különös hatást gyakorolt 

reám. Különös volt rendezett utcája, mesébe illő rendezett külsejű házai, s felettük a Székelykő. 

Újságokban, könyvekben láttam gyönyörű, különleges népviseletüket, amely nem hasonlított a 

szokásos erdélyi magyar viselethez. Egyszer egy ünnepélyen is alkalmam volt látni egy 

tánccsoportjukat fellépni. Szemem  repdesett az örömtől, gyönyörűek voltak. 

 Ezen a reggelen, emlékeim is felragyogtak. Köztük Rostás Lenke, akinek az édesanyja 

idevalósi volt, emlékemben  fölragyogott az első látogatásom 1954-ben a z érettségi után amikor 

Lászlóffy Alival voltunk együtt itt, s aki akkor kapott egy olyan torockói kardot emlékbe, 

amellyel bezárták és kinyitották a kaput a találékony torockóiak, s így mindig kéznél volt a 
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fegyver, ha baj volt. S abból volt is elég. Megnéztük a híres kétszeri napfelkeltét, s felmentünk a 

Székelykőre, ahonnan körül néztünk a Nyugati havasok bérceire, s majdnem az egész Erdélyt 

láttuk, utána elmentünk a torockószentgyörgyí várhoz. Felötlött emlékezetemben az itt dolgozó 

Farkas Zoli barátom, is aki itt próbált a hegyek közt a kollektívben tenni valamit. Tudom, hogy  

kiállításokat is szervezett. S emlékeztem egy  Györgypál?, vagy Györgybíró?, nevezetű torockói 

tanárra, akit kirúgtak azért, mert össze gyűjtötte az ottani gyönyörű népművészeti tárgyakat és 

egy állandó kiállítást akart létrehozni az 50-es évek vége felé. Ez akkor bűn volt, s neki 

bűnhődnie kellett ezért. Aliéknál ismertem meg, tordai ismeretségük volt. 

 

 
Györbíró Pál (1913-1987), néptanító, tanár, muzeológus. 

A Torockói Néprajzi Múzeum alapítója. 

 

 Mindezen gondolatokkal, elértem a falu központjában levő bővizű kútforrásukhoz, 

szétnéztem, akkoriban jöttek elő nagy seprűikkel a gazdák és szombat lévén, szorgalmasan 

seperni kezdték házuk elejét. Ilyet is csak ott, egyedül láttam. Ilyen különleges Torockó népe. 

            Isten tartsa meg a torockói magyarságot, s  különlegesen jó szokásaikat! 

            Aztán  benépesedett  a falu és mi is útra keltünk, mindenki vissza, előbb  Kolozsvárra és 

utána oda, ahol  családja várta. 

 

TANÁRAIM KÖNYVEI, ITTHON A POLCON. 

 

Pap István: A gabonafélék ápolása, 1951, A kapásnövények ápolása, 1951, 

Búzatermesztők könyve (Szopos Andrással), 1953, Az agronómus kézikönyve (társszerzőkkel), 

1954, Bivalytenyésztés (Nagy Miklóssal), 1957, Állattenyésztési tanácsadó 1959, 1964, Házinyúl 

és szárnyas tenyésztés, 1960, Hagyomány és korszerűség a gazdálkodásban, Kolozsvár, 1985, 

1995, Háztáji állattartás, 1989, Sertés hízlalás, (vásároltam 1956.III.16-án). 

Pap Géza: Tudod-e? kis enciklópédia, 1960, Mezőgazdasági meteorológia, 1960, Az időjárás 

hosszú időtartamú előrejelzése, 1954. 

Dr. Lazányi Endre: A kukorica nemesítése, 1955, Fontosabb termesztett növényeink ivaros  

szaporodásáról,  1957, Átöröklés és evolúció, 1983. 

Lakatos István: Mezőgazdasági földmérés. M.E.Á.K. Bukarest 1954. 

Dr. Szász, Dr. Csapó, Nemes: A talajtérkép alkalmazása a mezőgazdaságban és talajhatározó. 

M.E.Á.K. Bukarest 1953 

Bulancea, Mágori: Szőlőművelés Erdélyben, Lektorálta Veress István és Szász József, M.E.Á.K. 

Bukarest 1957 (vásároltam 1957.VII. 20-án K-várt). 

Mózes Pál: A napraforgó és betegségei és kártevői. M.E.Á.K. Bukarest 1955 (vásároltam 1957-

ben K-várt), A gabonafutrinka, (vásároltam 1957.V.10-én K-várt). 
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Pálfy Ferenc, Illyés György: Serkentő anyagok és gyomirtó vegyszerek a növénytermesztés 

szolgálatában. 

Pálfy Ferenc: Hogyan csirázik a mag?, (vásároltam 1954.III.14-én K-várt). 

Palocsay Rudolf, Antal Dániel, Veress István: Gyümölcsfák és bokrok, metszése II. Kiadás. 

Szövérdi Károly-Zeno Sparchez: Mezőgazdasági fásítás, M.E.Á.K. Bukarest 1955 (vásároltam 

1957.XII. 3-án K-várt). 

Mózes Pál és kollektívája: Zöldségfélék betegségei és állati kártevői, A kukorica betegségei és 

állati kártevői, (vásároltam 1956.III.16-án K-várt). 

Mózes Pál: A burgonya gyakoribb betegsőgei. M.E.Á.K. Bukarest 1955. A kukorica betegségei. 

M.E.Á.K. Bukarest 1956. 

Antal Dániel és kollektívája: Mezőgazdasági termények és termékek  tárolása. 

Veress István, Csorba István: Hibridvetőmag előállítása a zöldségféléknél. M.E.Á.K. Bukarest 

1955. Lektor Keszi Harmath Erzsébet, (vásároltam  1956.II.10-én). 

Veress István, Török Sándor: A csiperkegomba termesztése. M.E.Á.K. Bukarest 1956. Lektorálta 

Keszi Harmath Erzsébet. 

Veress István, Keszi Harmath Erzsébet, Török Sándor: Zöldségmag  termesztés. M.E.Á.K. 

Bukarest 1955. 

Páll Papp Olga, Titz Lajos: Gyümölcsfák és gyümölcsbokrok gyakoribb betegségei és kártevői. 

M.E.Á.K. Bukarest 1957. Lektor Mózes Pál. 

Lám Béla: Függesztett mezőgazdasági gépek. M.E.Á.K. Bukarest 1956. Lektor Antal András és 

Bálint Lajos, (vásároltam1956.VI. 27-én). 

Titz Lajos: A maglucerna és a maglóhere kártevői, M.E.Á.K. Bukarest 1957. (vásároltam 

1957.V.3-án). A kaliforniai pajzstetű. Gyümölcsöseink lompusztító hernyói. M.E.Á.K. Bukarest 

1956. 

Mózes Pál, Józsa Ödön, Kolosy Erzsébet, Papp Olga, Titz Lajos: Kalászosaink betegségei és 

állati kártevői. M.E.Á.K. Bukarest 1955.                                    

Kovács Béla: Nyári mezei munkák, M.E.Á.K. Bukarest 1956. (vásároltam 1956.VII.12-én 

Nagysármáson). 

Madaras Klára, Keszi Harmath Erzsébet: Mezőgazdasági növényeink szántóföldi elismerése. 

M.E.Á.K. Bukarest 1955. 

Antal Dániel, Cotetiu Vale, Nagy Zoltán, Sebők M. Péter, Mózes Pál: Pillangósvirágú 

takarmánynövények termesztése. M.E.Á.K. Bukarest 1958. 

Dr. Jakab Sámuel, Dr. Sebők M. Péter: Ismerjük meg a talajt. Erdélyi Gazda kiadó. 

Antal Dániel, Erdélyi István, Mózes Pál, Nagy Zoltán,  Sebők M. Péter: Olajnövények termelése, 

M.E.Á.K. Bukarest 1957. (vásároltam 1957.III.3-án). 

Dr. Csapó M. József: Mit kell tudnunk a talaj vízgazdálkodásáról, M.E.Á.K. Bukarest 1955. 

Talajtan a gyakorlatban, M.E.Á.K. Bukarest 1956. (vásároltam 1956.VI. 1-én). 

Antal Dániel-Sebők M. Péter: Kettőstermesztés. M.E.Á.K. Bukarest 1955. 

Sebők M. Péter, Irimie Ştefan: Egyszerű földmérés. M.E.K. Bukarest 1962. 

Stern János-Nagy István: A vöröshere és a lucerna kártevői. Maros megyei Növényvédő 

Laboratórium, 1972. 

Antal Dániel, Kósa Barna, Koós György, Mózes Pál, Nagy Zoltán: A cukorrépa termesztése és 

magtermesztése, M.E.Á.K. Bukarest 1957. (vásároltam 1957.II.28-án K-várt) 

Dr. Nagy Miklós-Pap István: A háziállatok takarmányozása. M.E.Á.K. Bukarest 1956.  

(vásároltam 1956.XII.31-én K-várt). 

Veress István: A gyümölcskertész kézikönyve. Állami Tudományos és Tankönyv kiadó Bukarest, 

1951. 
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Dr. Nyárády  Antal: A méhlegelő és növényei.  

Palocsay Rudolf:  Kisérleteim, M.E.Á.K. Bukarest 1954.  

(vásároltam Temesvárt 1957. VIII. 22-én). 

Veress-Indrea-Tüzes: Zöldségtermesztés. 

                                                             

 Ezek a könyvek vannak meg könyvtáramban, amelyeket tanáraim írtak. Sokszor nyitottam 

ki őket munkám során, ezért egy kicsit elhasználódtak, de ez adja meg a szakkönyv értékét. A 

mezőgazdasági könyvtáramban kb.ugyanennyi magyarországi és ugyanennyi hazai román nyelvű 

szakkönyv is van. Akkor, ezek a könyvek nekünk az egyetemen, tankönyveknek is szolgáltak. S a 

címekből is  következtethetünk erre. Bizonyára  tudatos munka volt ez a tanáraink részéről. 

 

II. ÚZDISZENTPÉTER, KISIKLAND. 
          

 Elvégeztem a kolozsvári Dr. Groza Péter Mezőgazdasági Főiskolát és mérnök lettem. Az 

államvizsga után, amelyet 7-es általánossal végeztem el, következett a kihelyezés. Akkor még 

kötelező kihelyezések voltak, s különösen nálunk mezőgazdászoknál nagyon szigorú. 1960 

március 1-t írtuk, mely egy mezőgazdasági év kezdetét jelentette, de nem akármilyent mert ez 

volt az az év, amikor megkezdődött a mezőgazdaság teljes kollektivizálása is. Mit tudtunk mi 

erről? Tudtuk, hogy szovjet tipusú kollektivizálás lesz, hogy milyen a szovjet tipusú kollektív, azt 

nem nagyon ismertük, a főiskolán sem nagyon hallottunk róla. Hallottunk arról, hogy a 

gazdáknak elveszik a földjét, szekerét, vetőmagját, tehenét és önként kell kérvény alapján 

beállniok a kollektív gazdaságba. Végzős társaim, talán többet is tudhattak róla, mert ők falusi 

származású gyerekek voltak, hozzájuk közelebb volt mindez mint hozzám, aki városi gyerek 

lévén, nem ismertem mit jelenthet a föld elvétele, a tehén, a szekér és az eke elvétele. Csak 

sokkal később, 1989 után értettem meg, hogy mit jelentett a gazda embernek az, amikor lába alól 

kivették az évszázadok keserves munkája alapján megszerzett földet, a család megélhetését.  

 Akkor még nem értettem meg azt a traumát, amit a kollektivizálás jelentett, azt az  

ellenérzést és ellenállást sem, ami a parasztságból fakadt ekkor. Igazság szerint, egy  bizonytalan 

jövővel való ígéret  helyébe, kivették a gazda  lába alól a mindenkori megélhetést, amit őseitől 

örökölt, a munkát és a munka elvégzésének kötelességét és felelősségét, a mezőgazdasági 

munkahagyományt, szétverve az évszázados faluközösségeket, felszámolva törvényeit, szokásait, 

hagyományait. 

 Ilyen ismeretek hiányában, készültem fel az életre, egy olyan szakma végzésére amely  

tőlem egy kicsit távol állt. Igaz még el kell mondanom a hitelesség kedvéért, hogy Konstanca 

megye volt az első teljesen kollektivizált megye és ebbe a megyébe  voltak kihelyezve  tanáraink 

és tanársegédeink az előző évben egy évre, fél évre, hogy a megalakult kollektíveket segítsék 

szakmailag. Hogy ez a segítség hogyan zajlott le, csak egy két tanársegédi élmény 

beszámolójából  hallottuk, mert nem nagyon volt szabad elmondani mi is történt  ott, a teljes 

kollektivizálás folyamán. Emlékszem sok sárról, a nádasban kikötött majdnem vad disznókról és  

sok éhezésről, szegénységről meg vitáról hallottunk. 

 A tulceai kihelyezés nekem nem nagyon tetszett, nem fogadhattam el. Messze volt a 

szüleimtől és  fiatal feleségemtől Jucitól, aki még az egyetemen volt. Így egy kérvényt nyújtottam 

be s talán Rusz Öcsi édesapja segítségével, aki valamikor káderes volt az egyetemen és még volt 

valami ismeretsége, sikerült megváltoztatni a kihelyezést és az akkori Kolozs megyébe kaptam az 

új kihelyezést, Úzdiszentpéterre. Az új hely kb. 50-60 km-re volt Kolozsvártól Sármás rajonban. 

Közel Nagysármáshoz, ahol édesapám született, ami így hangzásból elég elfogadható helynek 
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tűnt. S most közreadom egy nagyon rég leírt megérkezésemet a kollektívbe. Ez a leírás az általam 

LÉGRENDELETNEK elnevezett írásomból, (t.k. egy vázlat), van kivéve.  

 

 
Úzdiszentpéteri látkép 

  

  Néhány kép a kezdésről. Egy kicsi GAZ autóval Nagysármásról kivisznek egy mezőségi 

faluba. Lábamon félcipő, Kolozsvárról jöttem. Az autó a köves útról nem tud letérni, így nem tud 

behajtani a kollektív gazdaság központjába sem. Nagy a sár! Álmodozva ültem a kis terepjáron, 

egyszer csak fékez a sofőr „Megérkeztünk mérnök elvtárs” mondta a kísérő pártaktivista. 

Álmomból riadtam fel! Úgy éreztem, egy új világba csöppentem, s kinézve a terepjáró kis 

ablakán, ezt az érzésemet a látvány igazolta is. Itt leszek majd mérnök, a szónak szorosabb  és 

tágabb értelmében. Itt kell megtanulni a mezőgazdasági szakma, gyakorlati és emberi oldalát. S 

ami még rosszabb a politikai oldalát. 

  Olyan szokatlanul hangzik „mérnök elvtárs”, 5 év tanulás, készülődés után végre itt 

vagyok az új élet küszöbén, a kollektív gazdaság  nagy kapujában, aminek a nevét most olvasom 

el a „Szabadság csillaga”. De kint elkezdett szemerkélni az eső, kilépek az autóból mert látni 

akarom minél hamarabb, egészében  ezt az újat. 

 Baloldalt fenn, tágas, nagy udvar tárult elém, egy hegy oldalán. Sehol egy fa sincs, olyan 

csupasznak néz ki. A gazdaság udvarát nem kerítette kerítés, csak amolyan természetes határ. 

Egy félig kidőlt sasfa, a sánc és sár és sár nyakig...A bejáratnál egy éktelen nagy kapu, amelyről 

az imént olvastam el új életem törvényes nevének helyét. Felfelé bal kézre, egy  istálló kb.50 

méterre s középen fent a gazdaság központja, egy sárgára-kékre meszelt idomtalan tornácos ház, 

amolyan intézői lak maradvány lehetett. Jobb kézre pedig egy garázs, amelyből félig kint állott 

egy Molotov típusú autó. Akkor még nem tudtam, hogy miért volt otthon az autó. Feljebb valami 

műhelyféle és egy kút, nagy cement vályúval. fogadott. 

 Amikor egyik lábammal kiléptem, a félcipőm  körülbelül úgy félig elmerült, visszahúztam 

volna, de a tornácról felém kiáltottak románul „Isten hozta mérnökelvtárs”. Le kellett tennem a 

másik lábamat is.          

 Már mindegy gondoltam magamban és határozottan nyúltam kofferem után, kivéve és 

kézbe fogva el indultam bátortalan lépésekkel a tornácos ház felé. Ott már egyre többen gyűltek 

össze a tornácon és integettek,hogy merre menjek. Én nem ismervén a „nyomadékot”, (ösvényt), 

a legnagyobb sárban lépkedtem. S az udvar közepén egy gerendából készült, hosszú kerítéshez 

érkeztem, amely keresztben zárta el az utat a tornácos ház felé. Oldalra nézve láttam, hogy ez a 
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dupla kerítés összeköti az istállót a kúttal. Akkor még nem tudtam miért van ez így. 2006-ban  

már tudom, amikor  ezeket a sorokat írom, ezen az úton  jártak az állatok a sárban, a kútra inni. 

 

* 

 

  A  Sármás rajoni pártbizottságon, ahol  fogadtak, ott mindent megígértek szállást, kosztot 

és jelezték, hogy nagy szükség van a mérnökre Úzdiszentpéteren, mert ott már 2-3 éve működik 

egy kisebb kollektív és az ősszel lépett be az egész falu.  

 Tényleg, egy román házaspárnál biztosítottak szállást és kosztot, ha jól emlékszem havi 

400 lejért, a fizetésem 900 lej volt összesen. Szeretettel fogadtak és a  kaja is jó volt. De drága 

volt a kovártély, így hamarosan le is kellett mondanom, mert haza is kellett a pénz. S a fizetést is  

csak késve kaptuk meg, mert minket kihelyeztek ugyan a kollektívbe, de  nem tudta senki, hogy 

ki fog kifizetni. Végül is, hosszú  huza-vona után, a sármási G.T.Á-hoz lettünk felvéve és onnan 

kaptuk a fizetést. Tehát állami alkalmazottak voltunk, s az államot is kellett képviselnünk, nem a 

szakmát, de  a kollektív gazdaságnak  kellett dolgoznunk. Titulusunk is így szólt „inginer GAC”, 

(kollektív gazdasági mérnök), semmilyen felhatalmazással. Csak később jöttem reá, hogy ez azt 

is jelentette, hogy minden ami jó a kollektív tevékenységében, az a pártaktivista és az elnök 

érdeme volt és minden ami rossz, az a  mérnököt terhelte. 

 A kollektív gazdaság elnöke, egy Pogăceanu nevezetű paraszt ember volt, akit a párt 

aktivista nagyon szeretett, mert sokat voltak esténként a kocsmában együtt, s bizonyára mindig 

valaki más fizethette a csekket. részükre. Pogăceanu nem volt gazdaember, szegény volt és nem 

szeretett dolgozni. Soha nem volt gazdasága, így mondták a tagok. Pártember volt! 

 A kollektív gazdaság központja a falu közepén volt, a Sármásról-Meződombról, (a 

szomszéd község), felől jövet, a baloldalon fent, egy kisebb oldalon egy valamikori román 

gazdaember birtokán és épületeiben. Talán kuláknak is kinevezték a volt gazdát, már előbb, s így 

kerülhetett a kollektív gazdaság birtokába udvara és épületei. Egy kis falusi kúria volt t.k., 3 

szobával, ahol a könyvelőség volt egy főkönyvelőnővel és egy könyvelővel, mindketten 

románok. A kollektív pénztárosa egy Vinteleriu nevezetű öregebb, de mozgékony ember volt. Fia 

az állattenyésztési brigadéros, aki tehetséges fiatal volt. A kovács műhelyben találtam először 

magyarokat, akiknek később eladtam a Kolozsváron vásárolt kerékpáromat. Volt egy magyar 

brigadéros is, nevére már nem emlékszem. Talán Kis-nek hívták mint engem. Szerény jó 

munkájú, megbízható gazdaember volt. Emlékszem egy cigány csoport vezetőre is, akire minden 

román és magyar is büszke volt, mert jó munkás volt és hallgattak reá a cigányok. Képes volt 

őket rávenni a rendszeres munkára is. Valamilyen kőműves mester volt, nem téglákat gyártott 

hanem vályogházakat készített, vert falat tudott  csinálni, amelyet éles ásóval egyenesített ki és 

tett fal formájúvá. Tényleg nagyon tiszta, becsületes, dolgos családja volt. Most is az ő képe 

villan fel példaképnek, amikor összehasonlítom azokat a képeket amelyeken a cigányok életét 

látom. Csak vannak közöttük, akik dolgosak, tiszták és megbízhatóak. Talán néptanácsi képviselő 

is volt. 

 Miután megismerkedtem a kollektív vezetőségével és a körülötte levőkkel, következett a 

falu megismerése. 

Úzdiszentpéter, Úzdi birtok volt, ők talán már kihaltak abban az időben, de a faluban volt 

egy földbirtokos  család, nevére már nem emlékszem. Idős ember és felesége. Sokat jártam 

hozzájuk. Egy félig lerombolt kúriában laktak, egy cselédlánnyal, talán Irmának hívták, aki erős, 

jó munkájú fiatal asszony volt és valamilyen családi kapcsolat is volt közöttük. Talán a 

földbirtokos család fiának tetszett meg a szép és erőteljes lány és egy kisleány született 

szerelmükből. Ez az Irma tartotta el a két öreg földbirtokost. Dolgozott a kollektívben és vezette  
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az otthoni gazdaságot. Tehenet tartott, disznót és majorságot. Ebből éltek hármasban, mert a 

kislány az valahol Marosvásárhelyen volt, talán iskolában. Később hallottam, hogy Irma az öreg 

család halála után, Vásárhelyre költözött., és ott élt  leányával. Megemlítem a falu református 

papját is, aki nagyon vissza húzódottan élt, ugyanis akkoriban magyar református papnak lenni 

egy többségében románok által lakott, kollektivizált faluban, nem volt valami nagyon üdvös 

dolog. S ehhez jött egy magyar agronómus is. Bizonyára engem sem fogadott jobban a 

pártaktivista, s a néptanács alkalmazottjai, akik mind románok voltak. A falu orvosa, egy fiatal 

román, Kolozsvárról származó szép nő volt. A férje Kolozsváron dolgozott és csak a hétvégeken 

találkoztak pont úgy mint én a feleségemmel. Sokszor találkozott tekintetünk de... 

 A szomszéd faluban dolgozott, szintén agronómusként, hiszen egy évben végeztünk 

Kolozsváron, volt iskolai és egyetemi osztálytársam Rusz Öcsi. Ő is kolozsvári volt, de az 

édesapja részéről temesvári lévén, közelebb kerültünk, mert az én feleségem is temesvári 

származású. Emlékszem édesanyjára, aki nagyon kedves asszony volt és bátyjára is. Kolozsváron 

a Fürdő utcában laktak, talán a volt szovjet nagykövetség épületében. 

 Miután felmondtam a házi kovártélyt, a kollektív gazdaság épületébe költöztem, egy hátsó 

fedél és oldal nélküli helységbe, amelyet a helyi mesterek tettek lakhatóvá egy személy részére. 

Volt egy ablaka, egy ajtaja, egy dobkályha benne, egy asztal és két szék. Összesen 10-15 

négyzetméter lehetett.  Igaz, volt egy olyan vakajtaja is, amely a kollektív központja felé nyílott 

volna, de mivel a központban búza volt leraktározva raktárhiány következtében jó magasan, csak 

vak ajtó volt és üveges, ami nekem mindig szórakozási lehetőséget nyújtott. Ugyanis ezen az 

üveges ajtón keresztül figyelhettem, meg az egerek munkáját a búzában. Láttam ahogyan esznek, 

verekednek, figyelnek, párosodnak és kacsintanak néha felém. 

 Télen kutya hideg volt, a kisdobkályha csak addig melegített amíg raktam reá a fát vagy a  

csuszát- Utána vacogó hideg volt. Édesanyámtól egy dunyhát kaptam és azalatt bújtam meg, 

amire még két lópokrócot és egy nagykabátot tettem. Bebújni a takaró alá csak egy mozdulatból 

lehetett, hogy nehogy el csússzanak a takarók. Ruhástól feküdtem le, esténként, csak a sáros 

gumicsizmát húztam le Több esetben reggel, a csizma felhúzásakor egy-egy egér ugrott ki az este  

letett csizmámból. Bizonyára tetszett nekik az esti meleg csizma, mert ők is fázhattak és az ott 

termelődött lábszag is.  

 Este általában dögfáradtan estem ágyba, a kollektív gazdaságnak kb.1200 ha földje volt  

hegyre fel és hegyről le. Egész nap gyalog jártam a határt, hol a brigadérosokkal, hol az elnökkel 

addig amíg sikerült egy kis lóvontatású kétkerekű kocsira szert tennünk, ami még az előbbi 

világból maradt  meg és a két  magyar  kovács mester tette használhatóvá. 

 Minden lépésemet a pártinstruktor figyelte, s eleinte nagyon meg volt elégedve a 

munkámmal. Addig amíg megtapasztalta, hogy nem vagyok ivótársa a kocsmában, már olyan 

értelemeben  is, hogy nem nyúlok a zsebembe és nem fizetem a  deci „drojde” pálinkát. 

Aztán következtek a  központi párthatározatok. Napok óta a pártinstruktor is, az újságok is  

arról szóltak, hogy növelni kell a szántóterületet. A központi pártvezetés ezúton gondolta, hogy a 

termést emelni tudja. Több búzára, kukoricára, burgonyára, cukorrépára volt szüksége az 

országnak. De akkor még műtrágya nem volt s traktorok sem. Odaérkezésemkor a kollektív 

gazdaság 1200 ha-hoz három traktora volt. Egy tűzfejes Fordson kb. az uradalomtól maradhatott, 

s amelynek az elindítása sokszor életveszélyes volt. Benzin lámpával kellett indítani, s ha akart 

indult s ha nem akkor a vele dolgozó öreg traktoros imádkozott az éghez segítségért. A másik 

traktorunk már újabb volt, kb.3-4 éves, a Brassóban készült vaskerekekkel működő IAR. S a 

legújabb pedig egy lánctalpas  Szovrom gyártmányú  KD. A KD traktorunkhoz volt egy olyan  

eke, amely 60 cm mélyen dolgozta meg a talajt. Szőlő rigolirozásra építették a szovjetek, hogy 

Úzdiszentpéteren mit keresett, nem tudom. Szomorú helyzet volt. Akkor alakult a kollektív, 
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bocsánat akkor bővült a kollektív, mert előtte egy-két évvel a falu legszegényebbjei egy u.n. kis 

kollektívet hoztak létre, amely persze nem nagyon volt eredményes, de volt, s ez volt fontos a 

pártnak. 

 Tavasz volt, őszi szántás nem volt, de vetni kellett volna. Se vetőmag, se traktor csak  úgy 

250-300 földet vesztett román, magyar és nagyon sok cigány  várta, hogy mi is fog történni. A 

szántást úgy oldottuk meg, hogy a  kollektív fogatai és a gazdák fogatai nagy lendülettel szántani 

kezdtek, úgy napi 5-10 ha-t teljesítve. Ez bizony jól bevitte a tavaszba a vetés megkezdésének a 

lehetőségét. 

 A  kukorica vetőmagot, a gazdák kellett összeadják, s az eredményről semmi jót sem lehet 

mondani. Takarítatlan, egérrágta, csak éppen vetésre nem alkalmas vetőmag gyűlt, s az is nagy 

nehezen össze.  Próbáltuk kitakarítani és egyneművé tenni  a vetőmagot. Nem nagyon sikerült, de 

vetni kellett és vetettünk. A vetést  lóvontatású  4- soros vetőgépekkel végeztük. 

Aztán két-három hétre kezdtek a kukorica sorok megjelenni. Nekem nagy öröm volt, a 

gazdáknak mit jelentett nem tudom. 

 Közben a pártinstruktor állandóan ölte a fejem, hogy kezdjük meg a mezőgazdasági 

területek növelési munkálatait. Épp szabad idő volt a kapálásig, s a következőket határoztuk el. 

Volt a falu felett egy nagy oldal, ahol az évszázadok folyamán a paraszti bölcsesség 

következtében a szántásokat a rétegvonalak mentén végezve, magas rétegvonalak menti barázdák 

alakultak ki. Ezek a barázdák mentették meg az elég nagy lejtésű oldal talajának a  lemosását. 

Ezek a barázdák voltak leginkább az akkori  pártvezetés legnagyobb ellenségei, mert szerintük 

ezek foglalták el a szántóterület  felét, persze arra nem gondolva, hogy milyen nagy kár  születik 

majd ezen barázdák  felszámolásával. Elősegítjük az erózió romboló munkáját. De ezt akkor 

megmagyarázni nem lehetett, nem volt kinek, sőt rögtön ellenség lettél. Hamar reád sütötték, 

hogy pártellenes politikát folytatsz. Na, ennek az oldalnak estünk neki egy nap, vagy 200-an 

ásókkal, kapákkal felszerelkezve, hogy végrehajtsuk szeretett pártunk politikáját a gyakorlatban. 

Én tudtam, hogy ezt nem lenne szabad  végrehajtani, de nem volt mit tenni. Csak  csökkenteni 

lehetett a kárt avval, hogy csak minden 3-ik 4-ik  barázdát jelöltem ki  felszámolásra. Legjobb 

munkát az Irma végezte, nagy erejével és csapatával, de intettem neki, hogy ne legyen a munka 

élén, s meg is értette, s az addig buldózerként dolgozó Irma munkája, szelíd lóvontatású eke 

munkája lett. 

 Estére, amikor elvégeztük az oldalon a szántóföld növelési munkát, szerencsére nem sokat 

változott az oldal aspektusa, majdnem úgy  védték a barázdák a  talajt  mind addig. Igaz annál 

nagyobb reklámot és politikai lármát végeztünk vele, s érdekes ebben a  munkában  társam volt 

az elnök is, aki paraszt ember lévén, még ki sem jött az eleinte önkéntes munkának kikiáltott 

munkára, de ami hamar a norma teljesítési naplóba került. 

 De tovább kellett lépni a szántóföld területének bővítésével. Emlékszem akkoriban egy 

vicc is volt evvel az óriási pártkampánnyal kapcsolatban amely kb. így szólt: „Hogyan temetik el 

az agrármérnököt ha meghal? Függőlegesen, hogy kevesebb szántóföldet foglaljon el”. 

 De a vicc sokszor valósággá vált, mert majdnem így történt a mi második lépésünkben is. 

Valaki elejtette azt a bárgyú javaslatot, hogy a falu felett levő piac területét már úgy sem 

használják, s mivel jó nyugodt a föld, szántsuk fel és vessük be takarmányrépával. 

 Nem mindenki értett egyet vele, mert a piac szélén egy üzlet is volt, ahova mindennap 

jártak a falu lakói  vásárolni és ha felszántják a piacot úgy  nem lesz bejárat hozzá. 

 Sokáig sikerült elnapolnom a piac felszántásának nagy napját avval, hogy a KD 

traktorunkat javítják, de ahogy a pártinstruktor megismerte a javaslatot, minden nap  

megkérdezte, hogy mikor  kezdünk neki a piac feltörésének. Végre üzemképes állapotba került a 

KD traktorunk, a lánctalpas, és beállítottam a piac felszántására. Munka közben a KD-énk olyan 
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füstöt eresztett, hogy  egy  nagy gőzmozdony  füstje kismiska volt mellette. A füstfelhő rászállt 

az egész falura mintha egy lepellel takarták volna le. Siratta a néhai piacot. Különben a  szántás 

nagyon jól sikerült, különösen ott ahol az állatok piaca  volt, s ott sikerült legjobban a bevetett 

cukorrépa is. Akkora levelei lettek, hogy elefánt legyezőnek lehetett volna használni. Igaz mi 

inkább nagyobb répafejet vártunk, de a talaj annyira gazdag volt, hogy a cukorrépa nagyon elhitte 

magát, s csak a leveleinek a kifejlesztésre törekedett. Evvel is növeltük kb.3 ha-al a szántót 

megyei szinten. Most már nyugodtabban tölthette le a torkán a pálinkát az elnök és a 

pártinstruktor naponta a kocsmában. 

 Múlt  a tavasz, az ősszel vetett búza szépen kelt, de  rengeteg apró gyom dugta  ki a  fejét. 

Az ősszel ki tudja milyen földbe, milyen  vetőmagot vetettek? A kukorica is egyre nagyobbra 

nőtt, kapálni kellett. Ekkor sorakozott fel a falu apraja-nagyja kapával a vállán, hogy elkezdje a 

kollektívista életet. Ott voltak a románok, a magyarok és a cigányok is, akik 3-4 gyerekkel jöttek. 

 A brigadérosok kiosztották a nyilakat, (a kapálásra kiosztott darab föld ősi magyar 

megnevezése, amelyet valamikor a föld elfoglalására használtak), s elindult a munka. Én  

csoportonként próbáltam ellenőrizni a munkát, volt aki rendes munkát végzett, de volt aki csak 

ledaraszolta a nagyobb burjánt. Nagyon vegyes kép alakult ki. Kb.úgy nézhetett ki mint a mi 

általunk végzett kapálás a gyakorlat idején, csak valamivel volt jobb. Egyik csoportnál egy 

gyerek, egy nagyon szép tarka szarkával játszott. Meg volt kötve az egyik lába, hogy ne tudjon 

elrepülni és ugráltatta, kisebb szárnycsapásokra ingerelve. Megsajnáltam a szarkát és a gyerek 

mellé ülve, nézni kezdtem a játékot addig, amíg elhatároztam, hogy elkérem a gyerektől. Előbb  

tiltakozott és nem akarta adni, de néhány lej apró pénzel ki tudtam csalni a szarkát és haza vittem. 

Különböző magvakat adtam, gilisztát szedtem, rovarokat fogtam neki. Végre volt egy társam a 

szobámban akivel néhány szót válthattam. Egy nap az elnök meglátta a szarkát és elkezdett vele 

csúfolkodni, de úgy, hogy a csúfolkodás célpontja én voltam. Csúfolkodása nagyon rosszul esett, 

nem hittem, hogy ilyen közönséges ember. Ez is egy tapasztalat volt az életből. A csúfolkodás 

vége az lett, hogy miután a szarka egy kicsit megerősödött, útjára engedtem. Előbb a szarka  

csodálkozott azon, hogy szabad és nem akart elrepülni, de miután észrevette, hogy tényleg 

szabad, meglógatta két nagy szárnyát és előre nézve és nagyot ugorva a magasba szállt. Vele 

elment a társam és elment a csúfolkodásnak nem a célja, csak a kiváltója. Az elnök többet nem  

csúfolkodhatott. 

 De következett az aratás. Törtem a fejem, hogy mi lesz? Hogy lesz? Valami tapasztalata 

volt a tagoknak arról, hogy a kicsi kollektív hogyan aratott. Előkészítették a kaszákat, sarlókat, 

lógereblyéket s vártak a jelre. Szerencsére a román és a magyar brigadéros is tapasztalt 

gazdaember volt. 

        Tudták, hogy elő kell készíteni a cséplőgépet, s csoportot kell alakítani, amely elvégzi a 

cséplést. Minden készen állt, éreztem, hogy a tagság tudatában van annak, hogy a jövő évi 

kenyérről van szó. Minket az aratás előtt behívattak a nagysármási rajoni pártbizottsághoz egy 

gyűlésbe, hogy megkapjuk a párt utasításait. A gyűlés szépen folyt amikor szólítottak, hogy 

menjek ki mert keresnek. Kint a pártinstruktor várt, s  jelezte, hogy se szó se beszéd, üljek be a 

terepjáróba mert ki kell menni a kollektívbe. Kint egy nagy ezüst színű szerkentyű várt, C-1-es 

tipusú keletnémet búzaarató kombájn volt. Meglepett a dolog, azért is mert eddig senki sem 

mondta, hogy  kombájnt fogunk kapni és az is, hogy életemben soha sem láttam még hasonlót 

sem. 
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C1-es tipusú keletnémet búzaarató kombájn 

 

 Mindegy gondoltam magamban, valahogy csak el fogjuk indítani ezt a munkásosztály 

által nyújtott váratlan segítséget. A falu népe a gép köré gyűlt, mindenki nézte és csodálkozott, 

tiszta új volt. Vajon, hogy fog dolgozni tették fel sokan kérdést. A válasz a pártinstruktor részéről 

jött és biztató volt. Kitűnő munkát fog végezni, idejében befejezzük majd az aratást és minden 

szem meg lesz mentve, ismételte. Oda gyűltek a kovácsok, gépészek és azon kezdtük törni a 

fejünket, hogy hogyan fogjuk elindítani és hol próbáljuk ki. Kombájnost a S.M.T adott hozzá, 

hiszen a kombájn a Gép és Traktor Állomásé volt, nálunk csak landolt. Igaz a kiküldött 

kombájnos is csak annyit tudott mint mi, előnye volt, hogy traktoros lévén meg tudta indítani, de, 

hogy hogyan kell vele dolgozni arról csak halvány sejtelme lehetett. Először is be kellett járatni a 

kombájnt, ha jól emlékszem, úgy 120 órát. Ez nagyjából 5-6 napot tett volna ki, de éjjel nem 

merték hagyni, hogy magára menjen, így  majdnem a duplájára emelkedett a bejáratási idő. 

A búza érett a határban és az is igaz, hogy amíg a kaszával csak viaszérésben aratnak, 

addig a kombájnnal teljes érésben lehet aratni, hogy  a mag mind ki tudjon verődni a kalászból. 

 De eljött a nagy nap, „indulunk” volt a jelszó. A kombájnt kivittük a parcella szélére és 

vártuk, hogy felszáradjon az éjszakai harmat, hogy neki kezdhessünk az aratásnak, ennyit már 

tudtunk. De úgy 9-kor valaki kifutott utánam az irodáról, hogy a mérnök elvtársat hívatják a 

rajoni pártbizottsághoz. Nem volt mit tenni, ott volt mind a két brigadéros és reájuk bíztam az 

indulást. 

 Tényleg  egy gyűlésbe hívtak a legújabb kombájnok ismertetőjére. A gyűlés csendesen 

folyt. Egy megyei elvtárs Kolozsvárról felolvasta a keletnémet cég által ajánlott használati 

utasításokat. Hasznos volt, csak egy kicsit késő gondoltam mert azóta nálunk már megyen is 

kombájn. De hamar változott a helyzet, alig fejeztük be az ismertetőt, telefonhoz hívtak, hogy 

azonnal menjek, mert nagy baj van a kombájnnal. 

 Terepjárót kaptam, amellyel 15 perc alatt kint voltunk a határban. Az emberek körbe 

vették a kombájnt és leállították, hogy nehogy tovább dolgozzon mert olyan gyomosan csépel, 

hogy a bevitt gabona begyullad tőle a raktárban. 

 S tényleg, megnéztem a zsákokban a kicsépelt magot, ami zöldebb volt az éretlen 

szilvánál. Igen ezek a gépek Kelet-Németországban készültek, ahol a búzavetés tiszta, 

gyommentes. Nem a kombájn volt a rossz, s a hibás, hanem a mi munkánk minősége volt 

csapnivaló. Az ősszel elvetett búza, bizonyára nem volt megtakarítva, a vetésre kiszemelt 

területeket több éve senki sem dolgozta meg rendesen, ennek következtében más eredmény nem 

is lehetett. Így az ezüstre festett, vadonatúj keletnémet kombájnt félre kellett húzni, s az emberek 

véleménye győzött. Elő a kaszákkal, sarlókkal és a cséplőgéppel. 
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 Nem sikerült a betakarítás gépesítése. A rajoni pártbizottság sem vont felelősségre a  

sikertelenségért. Talán belátták, hogy az embereknek igazuk volt akkor, amikor a kombájn  

munkáját leállították. Ment az aratás  kombájn nélkül is. 

 

* 

 

 Közben hetente, én is próbáltam hétvégeken haza  menni Kolozsvárra feleségemhez és a 

szüleimhez, testvéremhez. Erzsike ebben az időben érettségizett. 

 

 
A testvérem, Erzsike érettségi képe 

   

Naponta csak egy buszjárat volt a kb.50-60 km-re levő Kolozsvár és Úzdiszentpéter 

között. A busz úgy délután 4-5 kor indult Kolozsvárról a Honvéd utcából, s kb. jó két órai út után 

érkezett meg a faluba, végig járva a Mezőség falvait a Mócs-Kissármás-Úzdiszentpéter 

útvonalon. A sofőr megérkezve a faluba, éjjelre megszállt és másnap reggel 5-kor indult vissza 

Kolozsvárra. Ez az egy busz volt, az egyedüli összekötő szál Juci és köztem. Haza járva, mindig 

vittem valami ennivalót, zöldséget, gyümölcsöt tojást, sajtot, túrót, házikenyeret amiknek a 

beszerzésében mindig Irma segített. Egy alkalommal egy szomszédunk kért meg, hogy vegyek 

neki egy egész kerek sajtot és azt vigyem haza Kolozsvárra. Pénzt is adott és én kimentem az 

esztenára ahol szabályosan megvettem egy kb. 5-6 kilós juhsajtot. Örömmel vittem a 

szomszédnak, aki nagyon szépen meg is köszönte és el is számoltuk az adott pénzt. Minden  jó 

volt másnap reggelig, amikor  felháborodva jött a szomszéd, hogy a  sajt közepében juhszar volt, 

vagy 8-10 darab. Nagyon megszégyelltem magam, s a pénzt rögtön vissza is adtam a 

szomszédnak. S talán evvel be is fejeződött volna az egész, de miután vissza mentem a faluba   

kimentem a juhászhoz és kérdőre vontam. 

 Nem sokat értem el vele, a juhász csak kacagott, talán akarattal csinálta az egészet, meg 

akarta mutatni, hogy a juhok környékén Ő az úr. Sikerült is neki. Csak az én arcom  pirult tovább  

Kolozsváron. 
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 De ott a faluban voltak szeretetre méltó emberek is. Ilyen volt az öreg román éjjeli őr, 

talán Uilacannak hívták, aki minden este jött a nagykabátjával, ami suba is lehetett, s leterítette a 

bejárat küszöbére és átvette a kollektív központjának az őrzését. Kicsi, ráncos képű, medvejárású 

ember volt, de volt humora, volt életkedve, hogy miért igen és miért nem azt nem tudom, de 

nagyon ragaszkodott hozzám. Igaz legtöbbször egy-egy pakk Nationál cigarettával vártam. 

Egyszer valamivel drágábbat „Carpaţi” cigarettát vettem neki, de azt nem fogadta el. Mondván, 

hogy az neki rosszat tesz, mert az csak az „elvtársaknak” való, s huncutul mosolygott. Esténként 

amikor nem voltam olyan fáradt, leültem mellé és elbeszélgettünk. Emlékezett a régi időkre és 

szívesen el is  mondta azokat. Elmondta, hogy az ottani urak, a Telekiek, nagyon rendesek voltak, 

s nem volt rossz az akkor még ott élt gazdatisztje sem. Jól bántak a románokkal is és a 

cigányokkal is. Egy román szóra is emlékszem amit tőle tanultam, ami a mi lapótyánknak 

felelhetett meg  „lipiu ” amit káposztával keverten sütöttek meg és fogyasztottak el. Lehet, hogy 

ez a  „lipiu” valamilyen leszármazottja volt a mi lepény szavunknak. 

 Őszire egy olyan törvény jelent meg, hogy aki házat akart építeni, annak egy tervrajzot 

kellett készítenie a területről, ahová építeni akart. Ekkor többen hozzám fordultak, hogy mérnök 

lévén, készítsem el. Neki is fogtam tervrajzokat készíteni és ment is a dolog addig amíg a 

rajonnál kikötötték, hogy  csak topografusok készíthetnek ilyen tervrajzokat. Evvel befejeződött 

az én tervrajzkészítő foglalkozásom Úzdiszentpéteren. Közben a falu ifjúsága egy bált is 

szervezett ahova engem is meghívtak ahova szívesen mentem, mert ott túl egyedül voltam, habár 

sok száz  kollektív tag volt körülöttem. 

  Csodálkoztam, mert ahogy bementem a cigányok, magyar számokat kezdtek játszani, s  

hamar a falu szebb lányait, táncra is kértem. Nagyon jól esett az az este, táncoltam, jól éreztem 

magam. A cigányoknak egy kis pénzt is juttattam a vonójuk végére és sorra kerültek a magyar 

operettszámok is, keringők, foxok, tangok stb. Érdekes, az ottani cigányok jól ismerték ezeket a 

magyar számokat. 

  Kiizzadva és vidáman mentem haza, pihenni. Másnap az egyik bátrabb és hozzám 

közelebb álló  kollektív tag meg is jegyezte, hogy az este úgy néztem ki a bálban mint „a falu 

bikája”. Lenyeltem. 

 Érdekes történet volt, egy vasárnap délután történt esemény. Azon a vasárnapon nem 

mentem haza Kolozsvárra, délelőtt végig jártam az istállókat, s délután megmosakodtam, tisztába 

tettem magamat, borotválkoztam, majd ledőltem az ágyra és egy könyvet vettem kezembe 

olvasni. Rövid idő múlva erősen kopogtattak az ajtómon. Kinéztem. 

 Egy fiatal kollektivista kopogtatott és kérdésemre, hogy mit óhajt? azt felelte, hogy 

menjek hamar, mert a kollektív segédkönyvelője nagyon rosszul van. El sem tudtam képzelni, 

hogy ebben az esetben én mivel tudok segíteni rajta. De gyorsan felkaptam  a kabátomat, cipőmet 

és futottam a fiatalember után, mert azt sem tudtam, hogy hol lakik a segédkönyvelő. A kollektív 

gazdaság központja a falu elején volt, s a segédkönyvelő pedig a falu túlsó végén Barlabás falu 

felé lakott. De hamar megérkeztünk és  várt is a család. 

  Még mindig nem tudtam elképzelni sem, hogy mivel tudok segíteni egy ágyban fekvő, 

nyöszörgő legyengült emberen. De a feleség hamar elmondta, hogy mi a baj. Sürgősen injekciót 

kell beadni az urának, s nincs aki beadja a faluban. Az orvos, a  nővér, az állatorvos és segédje 

mind elvoltak menve a faluból vasárnap délutánra, s csak egyedül én voltam ott, aki mint 

értelmiség, beadhatja az urának az injekciót, volt a velős meghatározás. Nehéz helyzetbe 

kerültem, mert én addig soha senkinek, még állatnak sem adtam be injekciót. Viszont ott volt a 

beteg mellettem, aki várta az injekciót mert tudta, hogyha megkapja akkor fájdalmai 

megszűnnek.  Emlékeimet próbáltam felújítani azokról az injekciókról, amelyeket édesanyám,  

nővér lévén, nagyon sokszor adott a szomszédoknak, ismerősöknek. Szerencsére a beteg is 
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ismerte, hogy addig hogyan kapta meg az injekciókat, s evvel a két improvizált segítséggel 

beadtam az injekciót. Nemsokára a beteg is megnyugodott és megizzadva én is eljöhettem és 

haza mehettem lepihenni. Kipihenni az első injekció beadását, a kollektív segédkönyvelőjének. 

 Másnap a beteg segédkönyvelő felesége, ajándékkal jött hozzám és elmondta, hogy férje  

már jobban is van és nagyon köszöni a segítséget. A feleség  egy adott pillanatban hozzám hajolt 

és halkan csak annyit mondott, hogy az injekcióval megmentettem a férje életét, mert ha nem 

kapta volna meg idejében az injekciót, veszélybe kerülhetett volna az élete. 

 Ilyen, nem mindennapi dolgok is történnek egy falu és egy agrármérnök életében egy 

nyugalmas vasárnap délután, amikor a falu kiürül az értelmiségekből. Később, miután 

Vásárhelyre kerültem a feleség ott is felkeresett és egy fél sajttal  köszönte meg az injekciót. 

            Jött a tél, nehéz  idők következtek, majd megfagytam. De egy látogatással felvillant a 

reménye annak, hogy megszabadulok az úzdiszentpéteri szibériai hidegtől. 

     

KISIKLANDI KALAND. 

 

 Közben Kolozsváron lehetőség nyílott egy egyetem utáni továbbképzésre. Kihasználtam 

az alkalmat és beiratkoztam a meghírdetett területrendezési tanfolyamra, amelyet a 

Mezőgazdasági Minisztérium, (akkori nevén talán a Mezőgazdaság Legfelsőbb Tanácsa),   

szervezett meg Timariu akadémiai szakember vezetésével, 1961 tavaszán. 

Két hónapon keresztül előadásokat hallgattunk, amit vizsga követett. Az előadásokon 

Bukarestből lejövő rangos román tanárok, szakemberek tartottak előadásokat területmérésből,  

számtanból,  általános mezőgazdaságból,  éghajlattanból,   rajzból,  térképészetből.  Sok érdekes 

dolgot ismertem meg ezeken az előadásokon, amelyeket még a főiskolán sem tanultunk. Ilyen 

volt például Románia tengerszinti magasságának a változása a történelem folyamán.  A régi regát 

a tengerszinti magasságot a Fekete-tengerhez viszonyította. 1918 után miután Erdélyt 

Romániához csatolták változott a helyzet mert Erdély, Bánát és Pártium az osztrák rendszer 

szerint az Adriában találta meg a viszonyítást. 1945 után újra változtatni kellett a szovjet zónához 

kapcsolódva a Balti tenger lett az 0-pont. Miután Románia összeveszett a Szovjetunióval újra 

változni kellett és visszatértek a Fekete tengerhez. Történelmi fordulatok sorai, a román 

topográfiában! 

 Az előadások  jól folytak, sokat tanultunk, de jöttek a vizsgák. Én nem is  tartottam, csak a 

számtan vizsgától. Sohasem voltam jó számtanos. Tanulmányaim során  még a középiskolában 

megtanultam a 4 számtani alapműveletet, a  százalékszámítást, de a gyökvonás, a  logaritmus az 

már nehezebben ment, az  egyetemen leadott valószínűség számítást nem is számítva, (amit igaz, 

azóta sem  hallottam és nem is volt alkalmam a valószínűség számítást valahol a  munkámban  fel 

is használnom). A többi vizsgák sikerültek is, de jött a számtan vizsga. Itt már segítségre volt 

szükségem. S jött is, a számtantanár bölcs határozata, minek alapján az összes vizsgázó a vizsga 

elejétől, részt vehetett a vizsgákon. Kihasználtam az alkalmat és elsőnek ültem be a terem első 

padjába, vizsgát hallgatni. Szerencsémre a kérdések nagyon sűrűn  ismétlődtek s a válaszok is. 

Jók is rosszak is, de a tanár saját újabb bölcs határozata alapján mindig kijavította a hibás 

feleleteket. Így már az ötödik-hatodik vizsgázó után megtanultam a kérdéseket s reá adandó 

feleleteket. S mivel a K betű a névsor közepén volt, mire  reám került a sor, kitűnő választ tudtam 

adni a feltett kérdésekre. Ezek alapján az egyik legsikeresebb vizsgaeredményt elérő hallgató 

lettem. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy így a számtannak ezen részét helyben meg is 

tanultam. A régi  rómaiak mondták: „a tanulás alapja az ismétlés”. 

 A  sikeres vizsgát, gyakorlat követte.1961 júliusában és augusztusában. Hármas, négyes 

csoportokat alakítottak ki, s egy-egy erdélyi helységben területfelmérési alapon, el kellett 
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készíteni a község, vagy faluterületrendezési tervét. Az én hármas csoportomba egy regáti  

eredetű topográfus és egy román agrármérnök bizonyos Cadariu került. Csoportunk a Maros 

megyei Kisiklandon kezdte el munkáját. Kisikland helyzete érdekes, mert a község központja ott 

van és nem Nagy-Iklandon, ami a nagyobb  falut jelezné. De mivel Kisikland van a Radnót és a 

Bánd közti országúton és Nagy-Ikland beljebb van, nincs a fő úton, így lehetett a község központ 

Kisikland. Nincs messze sem Radnóttól sem Marosvásárhelytől. Vásárhelytől 30-km-re van a 

Lekence  pataka  mentén. 

 Körülötte, nagyon sok kis falu létezik, amelyek ma alkotják Kisikland községet. Ezek 

általunk is meglátogatott és felmért falvai voltak Gidástó, Hirtopa, Lekence forduló, Mező-

Kapus, Nagyikland, Szénafü, Tyiszelica, Uriszénafű, Iklandvölgye és a Völgyöntúl. Ezekből is 

látható, hogy nem akármilyen községet kaptunk. Kisikland egy igazi nagyközség volt és az ma is. 

Volt mit mérnünk és dolgoznunk. A községben volt egy kollektív gazdaság, ami nem nagyon 

működött. Ennek a nem működő kollektívnek kellett volna megadjuk a fejlődés irányát. 

Munkánk három nagyobb részből állott: 1. Területfelmérés, amit a topografus végzett,                                                                       

2. Gazdasági adatgyűjtés és utána  álmodás, 3. A területrendezés leírása, az előbb megálmodott 

álom, leírása. 

  A két utóbbi munkát leginkább nekem kellett elvégeznem, mert a Cadariu barátomnak 

nagyon jó hangja lévén, s  amit majdnem minden este ki is próbált a kocsmában, egyre nagyobb 

sikerrel, nem nagyon volt kedve  dolgozni. 

Nagy területet dolgoztunk fel, ha jól emlékszem több mint 2400 ha-t, s mindezt 2 nyári 

hónapon keresztül, a nagy melegben. Hármunk részére egy szobát kaptunk, ahol laktunk és 

dolgoztunk is. Itt kellett a Cadariu barátunkat esténként nagyon sok esetben lefektetnünk, amelyet 

nagy horkolások követtek. Jól tudtunk pihenni! 

De közben jött Jucinak a vakációja és úgy döntöttünk, hogy erre az időre Ő is kijön 

Kisiklandra. Evvel megszabadultam Cadariu barátom intermezzóitól, mert Jucival külön szobát 

béreltünk. 

Nem voltak nagyon optimálisak a körülmények, például főzésre egy petróleum lámpát  

tudtunk csak használni. De Juci találékonysága és ügyessége, mindent megoldott. Finom  

levesekkel és második fogásokkal várt esténként haza.  

 Egy vasárnap tészta sütést ütemezett be a petróleum lámpán. Pontosabban fánkot akart 

sütni, kedveskedés képen. A szobában nem volt olyan asztal, amelyen a fánknak való tésztát  

rendesen kinyújthatta volna, s ezért az ölében egy asztalkendőre terült ki a fánktészta. 

 A fánkok kivágásához kézbe vett pohárhoz, minden vágás alkalmával ragadt a tészta, de a 

kezéhez is ragadt. Nyúlt a tészta jobbra-balra, s kezdett humorossá válni az egész. Én előbb  

rejtett mosollyal érzékeltem az egyre humorosabb helyzetet, míg végül nyílt kacagásba csaptam 

át. Kacagtam, a fánk tésztával megtelt kezét, arcát. S ekkor robbant Juci mérge. Nem viselte el 

kaján kacagásom, s úgy ahogy volt, az ölében levő asztalkendőt a fánktésztával együtt, a fejembe 

borította mérgében. Megteltem én is tésztával, marokkal szedtem le a szememről, homlokomról, 

fejemről, tele voltam tésztával és lisztel. A vidám kacagás egy pillanatra elcsendesedett Juci is   

megtorpant, mert nem tudta mi fog következni. Szerencsére nem vettem komolyan, játéknak 

vettem az egészet és nem lett az egészből családi rumli. Az igaz, hogy Juci sem gondolta meg az 

egészet, csak egy hirtelen  reagálása  volt, a  kaján kacagásomnak. 

Első megszeppenése után, amikor látta, hogy nem veszem komolyan én sem az egészet, 

hozzám jött és segíteni kezdett a nyúlós fánktészta letakarításában. Estig volt mit takarítanunk a 

hajamból. A tésztától, liszttől megfehéredett hajamból nagy nehezen tudtuk kifésülni, mosni a  

nyúlós és ragadós fánktésztát. Így elmaradt a vasárnapi finom fánk sütése, de maradt egy olyan  

közös élmény, amelyet még ma is sokat emlegetünk. Emlékszel Juci a kisiklandi fánksütésre? 
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De jött az új hét, s jártuk a határt, adatokat gyűjtöttünk és készítettük a kisiklandi  

területrendezési tervet. Egyik vasárnap lementünk Lekencére a Marosba fürödni Jucival. Jó 

meleg fürdőző nap volt és a fürdőzés után egy gombostűvel egy halászbotot is eszkabáltam 

amivel mondván, hogy úgy sem fogok majd semmit, halászni kezdtem a Marosban. S csodák-

csodájára egymás után 5-6 darab elég szép nagy halat sikerült kifognom. Nagy volt az öröm.  

Otthon a  petróleum főzőn, Juci finom ropogósra sütötte a halakat, s  finoman elfogyasztottuk. Ez 

volt eddig az első és az utolsó sikeres halász tevékenységem. Emlékeim közül feltűnik egy ottani 

román gépállomási vezetőnek a nem mindennapi neve, akit Tov Izmana, gatya elvtársnak  hívtak. 

 Evvel kapcsolatban jut eszembe egy  hasonló vicc, amelyet erre az alkalomra átdolgozok, 

mert még a nyomdafesték sem bírná nagyon el. 

Egy román felmegy a rendőrségre ahol azt mondja, hogy  szeretné megváltoztatni a nevét. 

Miért?, kérdi a rendőr. Azért mert csúnya nevem van, Izmana Ion-nak hívnak!, mondja. S mire 

szeretné változtatni?, kérdi a rendőr. Izmana Vasile-ra! Ennek van egy durvább román  változata 

is... 

  Egy napon Kolozsvárról a tanfolyam szervezői közül az egyik vezető kijött, hogy 

ellenőrizze a munkánkat. Igaz, hogy Cadaru barátunkat „obszájtban” találta, de evvel neki kellett 

elszámolnia, viszont a munka eredményesen haladt előre. Megdicsértek, ami még komolyabb 

munkára ösztönözött. 

 Egy szombaton úgy döntöttünk, hogy vasárnap a reggeli busszal bemegyünk Vásárhelyre 

egy színházba, vagy moziba. Írd és mond, reggel hamar elkészültünk és már csak a fejfedők 

feltevése maradt hátra. Juci elővette a nagynénjétől ajándékba kapott, nagyon drága és igazán 

nagyon szép vadász stílusú meggyszínű kalapját. Próbálgatta és feltéve a fejére nagyon szépen is 

állt Jucinak a kalap. Örömömben elkacagtam magam, aminek az lett az eredménye, hogy Juci a 

kalapját mérgesen levette és a szekrénybe vágta. Avval a mondattal, hogy ezt a kalapot többet 

nem fogod a fejemen látni és úgy is lett. Kb.50 évig a kalap a szekrényben volt, teljes szolgálaton 

kívül. A kalap leendő szomorú  sorsa  miatt, elmaradt a vásárhelyi utunk is. 

 De közeledett a második hónap vége, Juci hazament Kolozsvárra én pedig keményen  

befejeztem a Kisikland területrendezési tervét, amelyet magas jeggyel elfogadtak, de bizonyára 

azóta sem nyitotta ki senki. Igaz csak gyakorlati tervről volt szó, de annyi munkát belefektettünk, 

hogy abból komoly területrendezési tervet is lehetett volna csinálni. A szocializmusnak akkor 

nem volt szüksége reá, mert ez a jövő terve volt, s a jövőnek pedig még annyira sem. Talán csak 

az én emlékeimben maradt fenn az egész, vagy egy  poros raktár valamelyik  polcán  leltározva. 

A letett vizsga és a dolgozat alapján megkaptam az egyetem utáni  képzés oklevelét, 

amelyet nem sokat tudtam használni, de amit akkor tanultam, ma is fel tudom használni. 

 

III. MAROSVÁSÁRHELY, MAGYARÓ, HOLTMAROS, 

CSĺKSZENTMÁRTON, GYERGYÓALFALU 

 
1960 december 22-én, a Nagy Nemzetgyűlésben határoznak, Nicolae Ceauşescu 

javaslatára, a Román Népköztársaság új területi felosztásáról. Ennek következtében Sármás rajon 

nagy része és Ludas rajon egészen leszakad Kolozs megyétől és átkerül a Magyar Autonom 

Tartományhoz. Ugyanígy kerül Dicső rajon is néhány helység kivételével  ide. Sepsi és Kézdi 

rajonok átkerülnek Sztálin tartományhoz. Ugyanakkor megszűnnek Kolozsvár, Bethlen és Zsibó 

rajonok, Kolozs tartományban, Sztálin tartományban Feketehalom rajon, a Magyar Autonom 

Tartományban Erdőszentgyörgy és Keresztúr rajonok, Nagyvárad tartományban Székelyhíd és 
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Vaskoh rajonok, Hunyad tartományban  Vajdahunyad rajon, Nagybánya tartományban Tasnád 

rajon. 

Ekkor változnak meg a tartományok nevei is. Nagybánya tartományból Máramaros  

tartomány, Nagyvárad tartományból Krisána, Sztálin tartományból Brassó, Temes tartományból 

Bánát tartomány és végül a Magyar Autonom Tartományból Maros-Magyar Autonom Tartomány 

lesz. 

 

 
Marosvásárhelyi látkép. Ebben az épületben dolgoztam 

 

Eddig  a székelyek azt mondták a Magyar Autonom Tartományról, hogy itt csak az autó 

magyar, de a sofőr román. Ekkor kezdődik el az autónak is az átalakítása  románná, rengeteg 

moldovai és erdélyi román betelepítésével, a marosvásárhelyi műtrágyagyár  megépítésének az 

indokával. 

  

* 

 

 Akkor, Marosvásárhelyre kerülni, álmaim álma lehetett, igaz nem vágytam oda, inkább 

Kolozsvárra szerettem volna kerülni, de Marosvásárhely Úzdiszentpéter után nagy dolog volt. 

Megszabadultam a sártól, mocsoktól, egerektől, hidegtől kételkedő, csúfolkodó elnöktől. De, 

hogy hogyan kerültem oda Vásárhelyre, abban a szigorú, mindent a párt ellenőrző szemei előtt, 

azt ma sem tudom. Ha jól emlékszem 1960-ben volt a területi átszervezés amelynek keretében  

Úzdiszentpéter mint Nagy-Sármás rajon egyik nagyközsége, amely addig Kolozs megyéhez 

tartozott az újonnan megalakuló új területeket vesztő és nyerő Maros Magyar Autonom 

Tartományhoz került, s vele együtt  én is  leszakadtam Kolozs Tartománytól. Mindez már a 

Ceauşecu diktatúra előszele volt: megkezdődött a nagy léptékű románosítás. A Magyar Autonom 

Tartomány akkor elvesztette Háromszéket mint rajont, (akkor még színtiszta székely rajont ma 

már csak 70 %  székely-magyar, a többi román  30 év alatt), és kapta  Kolozs és Sztálin megye  

inkább románok által lakott részét, hogy megbillenjen a magyar többség. Mi vártuk az új 
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vezetőség  látogatását Úzdíszentpéteren, s elsőnek egy magyar nemzetiségű vezető, a megyei 

mezőgazdasági osztály vezetője Major Pál mérnök  keresett fel. S, hogy igen sanyarúnak találta  a 

sorsomat, vagy valamit láthatott munkámban azt nem tudom, de a látogatás után nemsokára  

felhivatott Vásárhelyre és felajánlotta a vásárhelyi mérnöki  posztot a Tartományi Mezőgazdasági  

Osztályon mint a tartományban  a  zöldségtermesztéssel foglalkozó mérnők. 

 Bizonyára szükség volt egy magyar mérnökre és én erre megfelelhettem neki. S itt 

engedjék meg, hogy egyik marosvásárhelyi barátom Máté Lacinak az ERDÉLYI GAZDA 2008-

as évi augusztusi számában közölt visszaemlékezéséből idézzek Major Pál akkor leendő 

főnökömmel kapcsolatban, ami nagyon  tanulságos, egy cseppet  reá világít  Major Pál életére, s 

egyben egy erdélyi magyar értelmiség sanyarú sorsára. Mindkettőjük Major Pál is és Laci is 

fontos személyek lettek életemben. 

Laci így ír: „Benyitottam egy hatalmas félhomályú irodába, ahol a hatalmas faragott 

sarokasztalnál egy köpcös, bajuszos barnaképű férfit pillantottam meg, iratok között motozva 

szemüvege fölött rám nézett és azt kérdezte: Te ki vagy?, persze leültetett. 

            Én röviden elmondom  jövetelem célját, hogy ki vagyok, honnan jövök, végzettségem stb. 

            A főnök, a néhai Major Pál agrármérnök volt, a Magyar Autonom Tartomány  

mezőgazdasági ügyosztályának vezetője.  

Rövid bemutatkozásom során, egyre figyelmesebb lett mondókámra, s mikor befejeztem  

azt kérdezte: Hová való vagy? Én vargyasi, mondom. Akkor te unitárius vagy? Igen, mondom.       

Hol végeztél? Moszkvában, mondom. Akkor te tudsz oroszul? Igen, mondom, ezen a nyelven 

szereztem a diplomát a moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémián, a feleségem orosz, 

jelenleg egyetemista  Moszkvában és van egy kislányunk. 

            Erre Major Pál elkezdett  velem oroszul beszélni. 

Kiderült, hogy 4 évet töltött hadifogolyként a donbaszi szénbányában. Őt Kolozsvárról, a 

Nagyállomásról vitték el, suhancként 1944 őszén, ahol bámészkodott. Éppen egy hadifogoly  

osztag vonult el és tudvalevőleg a foglyok 4-es sorba voltak állítva, oroszul „po csitiri”? Ahol 

csak 3-an voltak, azt jelentette, hogy egy fogoly meglépett. Az öröknek ki kellett pótolni a 

szökevényt, így a tátongok közül egy alkalmast egyszerűen  berántottak  a sorba. Így került Major 

Pál kolozsvári diák, tordai unitárius, ártatlanul 4 évre orosz fogságba. Vajon  rehabilitálták-e? 

Nem tudom”. 

A következőket már én teszem hozzá. Biztos vagyok, hogy  Major Pali bácsit, mert mi így 

is szólítottuk egymás között, sohasem rehabilitálták. S, hogy engem megszabadított az 

úzdiszentpéteri remeteségből, annak épp az lehetett  az egyik oka, hogy Ő ismerte saját életéből  

a rabságot. Erre az okra csak azután jöttem reá, ami után elolvastam Máté Laci írását. Köszönöm 

Major Pali bácsi és köszönöm Laci. 

 Így hát, immár az új tartomány, a Maros Magyar Autonom Tartomány mezőgazdasági 

osztályán dolgoztam. Lakásomat Major Pál elrendezte, a Tartományi Néptanács vendégháza 

egyik szobájában, az Edison utca 2 szám alatt, ahol nagyon jól éreztem magam. Nagyon közel 

volt a Tartományi Néptanács épületéhez, közvetlen mellette volt. Csendes és tiszta volt, külön 

személyzet takarított és ügyelt a rendre. Lakótársam egy előttem végző  mezőgazdasági mérnök, 

Kiss Ernő, aki a marosvásárhelyi állami gazdaság igazgatója, s nála láttam először orosz 

gyártmányú villanyborotvát. Kiss Ernő később a tartomány alelnöke is lett, ha jól emlékszem. 

Munkatársaim voltak Máthé Laci, aki Moszkvában végezte a Tyimirjazev Egyetemet és onnan 

hozta Dina nevű orosz feleségét, aki valahol egy tagköztársaságban született. Nekik egy lányuk 

született a Linocska, s közvetlen a Néptanács épülete melletti utcában az Edison utcában laktak, a 

6-os szám alatt. Laci fényképek, fotomontázsok készítésével foglalkozott leginkább. Később elég 

jó barátságba kerültünk. Ha Juci a feleségem Vásárhelyre jött meglátogattuk őket otthon, sőt egy 
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alkalommal együtt is szilvesztereztünk a Vásárhely központjában levő egyik takaros 

vendéglőjében, ha jól emlékszem Muskátli volt a vendéglő neve, ahol nagy bőszen, kubai 

ananász likőrt rendeltünk éjfél után, s amikor kihozta a pincér csodálkozó szemekkel olvastuk, 

hogy a likőr neve „Crema de pina” volt, amire azt mondtuk, hogy „Crema de finom” volt. 

Javítva  a magyar hangzáson. 

Ott dolgozott még Füzi Miska, akinek irigylésre méltóan szép felsége volt. Közvetlen 

főnököm Márton Bandi volt, akit nagyon rendes embernek ismertem meg. Ott dolgozott  még 

Balogh  Miska mérnök is, akinek felesége szintén Moszkvából származott, mert ő is ott végezte 

az agronómiát. 

 Nagyon jó csapat volt, szerettem közöttük lenni. Itt egészen magyar világ volt, még akkor 

Az egyetlen román kollégánk is magyarul beszélt még. Maros megyei román volt. Én a 

tartomány zöldségtermesztéséért feleltem. A tartomány mezőgazdasági osztályának vezetője  

amint említettem már, Major Pál mérnök volt, aki  öltözékben, viselkedésben  tipikus erdélyi  

gazdász volt, nagy tudással és borzasztóan szigorú jellemmel. Emlékszem, hagyományos zöld  

gazdászkalappal, térdnadrággal, zöld  térdharisnyával járt. Kissé tömzsi, köpcös ember volt de a 

magassága is megvolt hozzá, úgyhogy főnök kinézése volt. Emlékszem egy pohár bor mellett 

elmondta Nagy-Románia a két világháború közti, mind a negyvennégy megyéjének nevét, ha jól 

emlékszem a megyék számára. Major Pállal nagy szerencsém volt, másodszor is amikor a 

románosítás következtében leváltották és helyébe románt tettek. Major Pál a Megyei 

Munkavédelemhez került s egy leppendi halálos traktorista balesetnél Ő jött ki kivizsgálásra, 

amikor én Bonyhán a kollektívnél dolgoztam. Érkezésekor én nem is találkoztam vele, mert én 

kint voltam a határban, de miután megnézte az irodában levő papírjaimat, köztük a 

legfontosabbat a munkavédelmi felkészítőket és mindent rendben talált, engem megkímélt a 

további meghurcolástól. Egyértelműen, sajnos a traktorista volt  a hibás haláláért. 

  Ott dolgozott még a mezőgazdasági osztályon Gagyi mérnök is. Ő is régi gazdász tipusú 

ember volt. S nem szabad elfelejtenem az örmény származású Fábián mérnököt, a szintén tipikus 

erdélyi gazdász mérnököt, akivel később Csíkszeredában találkoztam, ahol a Magvizsgáló 

Laboratóriumot vezette.  

Itt dolgozott még az osztályon, Adler Karcsi, a régi kolozsvári iskolatársam is, aki atléta 

volt, talán magasugró vagy rúdugró. Ő hozta meg nekem a hírt, hogy kihelyeztek Désfalvára és  

jó tanácsként azt mondta, hogyha kimegyünk a falvakba, akkor ne felejtsünk mindenkivel kezet 

fogni, mert ez nagyon fontos a „tömegekkel való kapcsolat  megteremtésében”. Neki valamilyen 

pártfunkciója is volt és így részt vett azon a gyűlésen, amelyen minket agrármérnököket kiraktak 

a szocializmus jegyében, falura kényszerlakhelyre, minden appeláta nélkül. Erről bővebben 

később.               

De addig, másról. Major Pali bácsi, Gagyi és Fábián mérnökök, egyszer elvittek 

Udvarhelyre terepre. A Gaz terepjáró kocsi, amiben utaztunk nehezen mászott át Vásárhelyről 

Erdőszentgyörgyön keresztül Székelykeresztúrra a hegyeken. Akkor láttam életemben egyszer a 

zsidózó Bögözújfalut, amit késöbb Ceauşescu Maros megyei románjai eltüntettek egy  

mesterséges tó fenekén, örök emlékként hagyva a falu templomait a tó közepén. Ekkor jártam 

először a Homoród mentén is, Homoródszentpálig, s egy gyűlésen is részt vettem. Az 

Udvarhelyre vezető úton, két kérdést tettek fel nekem Major Pali bácsi, Gagyi és Fábián  

mérnökök. Tulajdonképpen evvel felavattak!  

Első kérdés volt, hogy tudom-e, hogy hol szorult meg a kutya? Persze, hogy nem tudtam.      

De ők elmondták, hogy tudjam, tanuljam meg „Recsenyéden”. Egy alkalommal amikor kiöntött a 

Homoród az árvíz alkalmával a mondabeli kutya egy  boglya tetején szorult.       
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 A második kérdésük, ami egy kicsit keményebb volt, akkor tevődött fel amikor Décsfalva 

határába érkeztünk. Megkérdeztek, hogy tudom-e, hogy hol lakik a faluban a pap? 

Persze én aki először jártam arra, nem tudhattam és naivan  azt mondtam, hogy nem. 

„Na jó, akkor szállj ki és kérdezd meg az első erre járótól, mert találkozni kéne vele”, 

mondta Pali bácsi.  

            Sunnyogtak, de én nem tulajdonítottam ennek semmi különöset. 

 A sofőrünk, aki egy idős Kolozsvárról odaszakadt ember volt, s már vagy húsz éve 

vásárhelyen soförösködött, s ismerte a következményeket, sunyin, az első arra járó asszony mellé 

húzott, hogy megkérdezhessem: „Hol is lakik a pap?” 

Én semmit sem sejtve leszálltam és illedelmesen köszönve megkérdeztem a mellettem 

megállt asszonyt: „Tessék mondani hol lakik a pap, szeretnénk beszélni vele?” 

De alig fejeztem be a kérdést, az addig békés asszony az isteneket leszedve és minden 

csúnyát amit lehetett azt reám mondva kiabálni kezdett, hogy „Nem szégyellem magam 

csúfolkodni velük?” Nagyon meglepődtem és meg is ijedtem. 

Bent a kocsiban kitört a kacagás és rögtön húztak is be a kocsiba, hogy nehogy ruhát is 

kapjak az asszonytól, mert bizony a székely asszony nagyon meg volt indulva ellenem. 

A sofőr mint cinkos, rögtön gázt adott a kocsinak és indultunk, otthagyva a káromkodó és 

engem szidó décsfalvi felbosszantott asszonyt. 

Egy kis idő múlva miután elhagytuk a falut a kocsival, nagy kacagás között elmondták 

Pali bácsiék, hogy Décsfalvának nincs is papja, mert templom sincs a faluban s már régóta evvel 

ugratják a falubelieket. A décsfalviak a szomszédba Mogyorósba jártak templomba. 

Így avattak fel engem igazi székellyé. S ha már erre jártunk, úgy elmondok két olyan 

később hallott, de ideszóló mondást és  viccet. A mondás amely t.k. kérdés is egyben: „Miért 

boldogok a boldogfalvi tehenek? Mert mellettük van Bikafalva...” 

A vicc pedig így hangzik: Egyszer találkozott egy francia, egy angol és egy székely. S 

beszédbe elegyedtek. Szó-szót hozott, s eljutottak odáig, hogy megnézzék kinek a nyelve nehezebb. 

A francia azt mondta biztos, hogy az francia nyelv a legnehezebb, mert a nagy  francia író nevét 

Voltairenak írják és Volternek ejtik. Az angol csak legyintett, az semmi.  Mi, a mi nagy írónk 

nevét Shakespeare-nak írjuk és Sekszpirnek ejtjük. A székely csak mosolygott, „Na te francia s na 

te angol, ide süssetek”, nálunk az állomásom ki van írva, hogy Porumbeni Mari és mi úgy ejtjük 

ki, hogy Nagygalambfalva. Ehhez, mit szóltok?! 

 

* 

 

 Én bekerültem a Tartományi Néptanács  rendes alkalmazottjai közé és így egy éjszaka 

szolgálatos lettem az elnöki telefon mellett. Az elnök, ha jól emlékszem, akkor még magyar volt  

Talán Fazekas Lajos elvtárs, aki később Hargita megye első titkára is lett, habár Ő kitartott 

Ceauşecu mellett az utolsóig, a románosítással őt is leváltották és Bukarestbe buktatták, felfelé. 

Egy ilyen elnöki telefon melletti a szolgálat alkalmával, az ablakon keresztül, úgy éjjel 3-óra felé 

recsegés-ropogást hallottam. Rögtön az ablakhoz ugrottam s mit látok? A vasárhelyi városháza 

előtti téren egy  emelődaru próbálja leemelni Sztálin elvtárs, óriási,  egész alakos  bronzszobrát. 

„Konec-filma” gondoltam, akkor nem sikerült, de másnap erősítéssel talán tankkal, de lehúzták. 

 De most jut eszembe egy Fazakas János elvtárssal kapcsolatos vicc is, aki 

Székelykeresztúr mellett Abrahámfalván született. Nem szabad összetéveszteni Fazakas Lajost és 

Fazakas Jánost. Mindkettő kommunista vezér volt. János országos szinten, Lajos  megyei szinten, 

s csak a végén egy országos felső buktatás révén lett országos vezető. 
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           A vicc így szólt: Egy alkalommal amikor egy ünnepnap alkalmával Fazakas elvtárs a 

„luxus” kocsijával haza járt, (arrafelé luxosnak mondták a kiskocsikat). A kapuban ülő 

szomszédok, rokonok  köszöntötték  a hazatérő  elvtársat, s avval dicsérték, hogy milyen szép ez 

a „teherkocsi”, (valahogy így táhárkocsi). Amire Fazakas elvtárs nagyon megharagudott és azt 

mondta, hogy  „ez nem teher, hanem luxos!” Amire a válasz így jött: „Igen, neked luxos, de 

nekünk teher”. 

  Mivel is foglalkoztam én a tartománynál? Leginkább jelentéséket, információkat u.n. 

raportokat készítettünk a tartományi pártbizottságnak, a tartományi néptanácsnak és Bukarestbe a 

Mezőgazdasági Minisztériumnak. Hogyan is készültek ezek a kimutatások? Egyszóval „egy a 

körülbelülhöz alapon”.  

  Készítettünk kimutatást a tartományban a zöldséggel kb. bevetett területről, amely átadva 

a főnökségnek, már hivatalos adatnak számított. 

Kimutatást készítettünk a megtermelt zöldség mennyiségről, úgy, hogy közvetlen 

főnököm Márton Bandi vette a zöldségek felsorolását és olyan alapon, hogy kb. Murokországban 

ennyi termett murokból, petrezselyemből stb, a Gostat kb. ennyit termelt, s a Maros mentén és 

Küküllő mentén ennyi termett. Ezeket a kb.adatokat összeadva készítettük a hívatalos  

jelentéseket. Jók voltak, mindenki elfogadta. Egyszer közvetlen főnököm Márton András  kiadta, 

hogy írjam össze a tartomány zöldséget és virágot termelő üvegházainak területét és a megtermelt  

zöldségmagot. Semmilyen adatom nem volt erről de egy óra múlva Major Pál asztalán volt a 

kimutatás, amit Ő is nagyon jól tudott, hogy hasból készült. Egy igazság azért volt a dologban  

éspedig az, hogy Marton Bandinak és a marosvásárhelyi szakember kollégáknak volt 

helyismerete. Tehát jobban tudtak tippelni mint én. Igazság szerint akkor azt sem tudtam, hol van 

Murokország. 

  De ez volt az akkori rend, kimutatásokat kellett gyártani a párt részére, saját szája íze 

szerint. 

 Akkor Marosvásárhely egy kicsi magyar világ volt, az akkori kb. 80.00 lakosából nem 

volt csak 10.000 román. Akkor még az ott született románok, mind kitűnően beszélték 

nyelvünket. Így beszélt kitűnően a román tartományi főállatorvos Pasát Emil is, aki pont egy  

magyar kolléganőnknek V. E.-nak  udvarolt. De kitűnően beszélt magyarul a város főállatorvosa 

Dr. Silvasán is. Jól beszélt Catana Ion nevű Ludas környéki topografus kollégánk is, aki igaz  

később a románosítás kezdetén, már igazgató lett a tartományi kataszteri hivatalban, jó 

románként. Pedig csak technikusi képzettsége volt. Emlékszem arra is, hogy  még 1950 előtt a 

középiskolás Văleni de Munteai táborban is a vásárhelyi 3 román középiskolás, akikkel ott 

találkoztam, inkább mivelünk magyarokkal, a mi csoportunkkal jártak mindenfelé, mint a 

románokkal. Egyik volt ezek közül, egy nagyon rendes fiú egy bizonyos Rusu Emil nevezetű, 

akiről később is hallottam vásárhelyi ottlétem alatt, hogy valamilyen ifjúsági vezető lett belőle. 

 Ott Vásárhelyen a tartománynál, ismerkedtem meg a csíkszeredai híres VÁKÁR LAJOS 

jégkorongozóval, aki akkor ha jól emlékszem a Tartományi Néptanács kereskedelmi osztályának 

főnöke volt. Mozgékony, kicsi alacsony ember volt, fekete hajjal és bőrrel, sovány  testtel mindig  

jól fésülve. Származásra örmény volt, talán gyergyói származású vagy szépvízi. Ma a 

csíkszeredai fedett jégpálya viseli a Vákár Lajos nevét. Jó életem volt Vásárhelyen, terepre 

keveset jártunk, s a délutánok, s a  vasárnapok szabadok voltak. 

 Fiatal voltam, frissen házasodott, feleség nélkül. Juci a feleségem Kolozsváron az 

egyetemen volt még a Zeneakadémián, s hetente, kéthetente utazott le hozzám. De baj volt, mert 

közös hálónk volt Kiss Ernővel... 
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Marosvásárhelyt, 1962 április 1-én 

 

  Emlékszem, odaérkezésem után nemsokára, egy  késő őszi délután, Major Pali bácsi és 

Gagyi mérnök beszálltak a mezőgazdasági osztály Gaz tipusú terepjárójába és engem is  

felvettek. Az út célját nem ismertem, kimentünk a városból a koronkai úton, s kikötöttünk a 

koronkai Kollektív Gazdaság szőlőjében, egy szőlő hegyen, ahol a gazdaság elnöke 

nagylelkűsége révén jól lakhattunk szőlővel, s táskáinkat is megrakhattuk. Ez  egy kicsit nekem 

furcsa volt, ismerve az úzdiszentpéteri hasonló viszonyok, másságát. 

 Az étkezésem is meg volt oldva, mert a Tartományi Néptanács étkezdéjében, akkori 

nevén kantinjában, finom ebédeket szolgáltak fel, elég olcsón. S amikor finomat akartam 

vacsorázni, elmentem a Főtéren levő Volga kifőzdébe, ahol csak tejfölös tokányt vacsoráztam, 

vagy ebédeltem vasárnaponként. Délutánonként eljártam az akkor még Székely Színháznak 

nevezett színházi előadásaira, a Székely Népi Együttes előadásaira, mozikba Barátaim is lettek. 

Borbély Zoltán személyében, aki a vásárhelyi rádió zenei szerkesztője volt, s aki azelőtt nemrég  

végzett Kolozsváron, az akkor még magyar  fakultással rendelkező Zeneakadémián. Így be is 

mutattam feleségemnek egy szombat délután és közös témájuk is lett, a tanárokkal                                                                                                                              

kapcsolatban. Itt találkoztam Zsigmond Dénes személyében, egy másik baráttal, akivel együtt 

végeztem Kolozsváron s aki nemrég szabadult meg a kollektívtől, s most már a vásárhelyi 

Gyümölcstermesztési Kísérleti Állomáson dolgozott. 

 Találkoztam Székely László barátommal is, aki tordai születésű és Lászlóffy Ali és Farkas  

Zoli barátaimon keresztül ismertem meg, még Kolozsváron, s akivel sokat korzóztunk a Deák 

Ferenc utcán végig a román színháztól, (a volt Hunyadi tértől), az akkori New-York vendéglőig, 

vagy éppen a Mátyás király utcáig. Jó haver volt!  

  Akkoriban nősült meg, s lett egy kedves felesége, mindketten tanárok voltak. Érdekes  

dolog volt, hogy felesége születésekor, a hasából ki kellet operálni az ikertestvérét, aki persze  

nem maradt életben. Székely Laci később, dézsfalvi magányomban is felkeresett többször. De 

erről majd később bővebben.  

  Hölgyek is kerültek látókörömbe, igaz csak egyszerű szórakozásra és nem többre. Házas 

ember voltam, fiatal, ,,magas és jó megjelenésűnek” tartottak. Az egyik egy fekete hajú nagyon 

szép babaarcú fodrászlány volt, akivel egyszer elmentem a Maros vendéglőbe s akivel később 
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Csíkszeredában is találkoztam, de aki akkor már egygyermekes feleség volt, lent a zsögödi 

fürdőn. Egy másik hölgy a Tartományi tanügyi osztályon dolgozott, akivel leginkább a 

munkaszünetekben beszélgettünk. Valahonnan Székelyudvarhely környékéről származott, akit 

csak úgy jó munkájának eredményeként hoztak be a tartományhoz, s ahol nagyon egyedül érezte 

magát. 

 Harmadik hölgyszemély egy bukaresti újságírónő volt, de a megismerésének körülményei 

már átvisznek Holtmarosra vagy Marosmagyaróra. 

 1962 telén, az egész ország és a Maros-Magyar Autonom Tartomány is, a teljes, az akkor 

használt zsargon szerint, a komplekt kollektivizálás lázában égett. Ez a szél minket is elért, s 

amely később ki is repített falura, az édes anyaföldre. A mi tartományunk az egyik volt a 

legkésőbben kollektivizált tartománynak. Jöttek is az aktivisták és az újságírók is az egész 

országból. Így érkezett hozzánk is egy bukaresti újságírónő, nevére nem emlékszem. Tudom, 

hogy mozgékony és alacsony volt és nem hozzám illő. Riportot akart készíteni Magyarod-

Holtmaros kollektívjének megalakulásáról. Holtmaros azért volt nagyon fontos és híres mert ott 

született Banc Josif elvtárs, a Maros Magyar Autonom Tartomány első román megyei első 

titkára. A megalakuló kollektívben összecsaptak egy színtiszta magyar falut egy vegyes román-

magyar  faluval. Erre az alkalomra e hölgy mellé osztott be Major Pál kísérőnek. Ez a két falu a 

Felső-Maros mentén van, az országúthoz közel, vasúttal a faluhatárában. 

  A Gaz terepjáró a nagy hidegben és a nagy hóban gyorsan ki repített a helyszínre a 

magyarodi kultúrházhoz, ahol székelyruhás lányok várták a megyei kiküldötteket s különösen 

Banc Iosif elvtársat. Fenyőgallyal volt a kultúrház  kidíszítve, s vörös asztalterítővel leterítve az 

asztal. Minden nagyon magyaros volt, mindenki magyarul beszélt a gyűlés előtt is alatt is, csak 

Banc Iosif szólalt fel románul, s csak néhány szót mondott magyarul. Ez már jel volt, valami 

különösre. Ami be is teljesült, mert az új kollektív elnöke, egy bő román inges, kicsi kerek fekete  

románkalappal  fedett fejű,  juhászkinézésű, jól megtermett román ember lett, a kb. 90 % magyar 

felett. Ez is jele és beteljesülése is volt, Banc elvtárs vezénylete alatt, a nemrég elkezdődött 

románosításnak. 

Engem akkor nagyon meglepett az egész. A román újságírónőnek jól jött az egész, mert  

románul készíthette az új elnökkel a riportot, amelybe az eddigi nyomorról és a fényes jövőről  

esett szó. Habár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy  különösen Magyarod és mellette Holtmaros 

nem voltak soha szegény falvak. Hazafelé, hozzám bújt a  kis hölgy, azon a  néven, hogy fázik. 

Én nem találtam sem szépnek, sem hozzám valónak, de ő egyre jobban vonzódott hozzám. 

Vásárhelyre érve, elköszönve egymástól, felszállt a bukaresti gyorsra és hazament. Néhány nap 

múlva telefonon keresett, s majd utána rendszeresen hívott. Ez az epizód decemberben történt, s 

minket nemsokára kihelyeztek tavasszal falura. Engem Désfalvára. Egyszer csak felkeresett új 

munkahelyemen Désfalván. Kedves voltam hozzá, ezért a gesztusért, jól esett neki. Ő akkor 

viszonzásként, nagyon sok fényképet készített rólam, amelyeket később désfalvi címemre el is 

küldött, feleségem Juci „örömére”. Jóval később, egyszer egy bukaresti utam alkalmával, 

kerestem a szerkesztőségben, de senki sem emlékezett rá. Ennyi volt! Emléke a sok fénykép, amit 

készített rólam és elküldött.  Feleségem ezek után, mindig gyanúval élt, alaptalanul. 
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MAROSMAGYARÓ-HOLTMAROS UTÁN, GYERGYÓALFALU ÉS 

CSĺKSZENTMÁRTON. 

 

 Akkor indult el a román mezőgazdaság komplekt kollektivizálásának utolsó befejező  

fázisa, pont a székelyföldön. Engem mint szakembert küldtek ki, előbb Holtmarosra amikor 

megalakult ott a kollektív, majd Gyergyóalfaluba Nekünk a feladatunk nem a meggyőzés lett 

volna eredetileg, hanem a belépettek  területének állatainak összegezése. Így kaptuk a feladatot 

amikor a tartománynál összehívtak egy gyűlésbe és felkészítettek az útra. Gyergyóról csak 

édesanyám elbeszéléseiből hallottam, na meg egy-egy hazafias dalban csendült fel a neve, 

közvetlen kapcsolatom nem volt a vidékkel, nem ismertem. Leginkább Gyergyóremetéről 

hallottam édesanyámtól, mert ott laktak rokonaink. Soha életemben nem jártam arra addig, amíg 

1962 csikorgó telén egy hónapra ki nem helyeztek, kollektív gazdaságot szervezni. 

Gyergyóalfaluba. 

 Az autó amivel kivittek egy szovjet típusú Gáz volt, amelyet csak a  megyei és rajoni  

pártbizottság titkárai használtak. Ez már gyanús lehetett volna, de nem volt az. Csak kint 

Alfaluban kezdett megváltozni a szerepem, mert a székely emberek nem nagyon akartak belépni 

a kollektívbe. Így minden erőt be kellett dobjon a rajoni pártbizottság, hogy idejében a 

pártkongresszuson vállalt tavaszi dátumra, befejezhessék a kollektivizálást Gyergyóban is. Így 

lettem én is beosztva a meggyőző csoportba. Gyergyóalfalu a gyergyói medence legnagyobb 

községe és leghidegebb pontja. Szorgalmas székelyek lakják, akik leginkább az erdei munkával 

keresték kenyerüket, akkoriban. Földjeik is voltak, ahol leginkább pityókát termeltek, kevés 

búzát, zabot és rozsot.  

 A faluban már létezett egy korábban létrehozott kisebb kollektív gazdaság, amelynek az 

elnöke egy Kiss Albert nevű, szegény sorú ember volt, szerénynek mondható eredményekkel. Ez 

a kollektív egy-két évvel ezelőtt, a szegényebb emberek meggyőzéséből született meg. Így, az 

ottani kollektív eredményeire, nem lehetett támaszkodni, a meggyőzés folyamatában. A 

gazdagabb réteg még keményen ellenállt. Ezt az ellenállást kellett volna valahogyan megtörni.  

Ennek érdekében nagyszámú  pártaktivistát hoztak a faluba . 

 De a székely furfang itt is kifogott a pártaktivistákkal, mert a házakhoz való eljáráskor, 

sohasem találták otthon a férfiakat, akik az erdőkben valahol fent a havasi szállásokon voltak 

meghúzódva azért, hogy ne mondhassanak „Igent” a kollektivizálásra. Mert ugye, ilyen esetben,  

a székely felfogás szerint, az asszony nem mondhatott „igent”. Ezért el is húzódott a 

kollektivizálás. Ritkán tudták elkapni bent a férfiakat a pártaktivisták és szólásra bírni őket.  Mi, a 

tartományi néptanácstól kiküldöttek, a falu központjában levő községháza egyik oldal épületében 

voltunk elszállásolva. Szemben előttünk volt a nagy katolikus templom. 

 Ide, a  községházához hívták be azokat a férfiakat, akik nem voltak az erdőkben, hogy 

meggyőzzék a kollektívbe való belépésre. Emlékszem egy ilyen meggyőző gyűlés több 

monumentumára is.  

 Egyik alkalommal, egy kemény idősebb székely ember volt a soron, akinek a fia 

Régenben volt, egy Gép és Traktor Állomás igazgatója. Ami azt jelentette, hogy neki mint 

apának törvényszerűen be kellett volna lépnie a  kollektívbe. Nem sikerült meggyőzni! 

 Még akkor sem, amikor a fiát felhívták Régenből és megzsarolták mondván, ha az apja  

nem lép be, kirúgják igazgatói tisztjéből. Hosszú, kínos meggyőző beszédek közepette, egyszer 

az idős kemény székely, elővett egy Szent Koronás oklevelet, magyar háromszínű kerettel és 

bemutatta: „Nézzék uraim, én a magyar csendőrségben szolgáltam, ott engem kemény munkára 

tanítottak, s addig amíg ez a koronás oklevél nálam van, én  nem leszek a kollektív tagja”, 
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mondotta határozottan. Ez olyan meggyőző érv lehetett, hogy többet nem is foglalkoztak vele a 

pártaktivisták. 

 De amint hallottam utólag, a fiát csak kirúgták a régeni igazgatói székből. Nekem is jutott 

egy ember, akit meg kellett győznöm arról, hogy a kollektívbe lépjen. Ez egy Varga nevezetű, 

szegény sánta cigányprímás volt, akinek volt valamennyi kevés földje és ezért került a 

felvevendők listájára. De lévén cigány és kevés földű, úgy nekem adták a feladatot. Vele nem 

foglalkoztak az aktivisták. Nekik kis hal volt! 

 Hosszú perceken keresztül magyaráztam neki a sablon szöveget, hogy miért lesz jobb a 

kollektívben, s jobb lesz ha önként beiratkozik. A  prímásom csak néha-néha bökött ki egy-egy 

nemet, így jelezve, hogy nem óhajt belépni. De egy órai győzködés után, csak sikerült rábírnom, 

hogy aláírja a belépési nyilatkozatot. Mondván neki, hogy csak a földjét viszi be úgyis, a  

hegedűjét nem. Csak ennyi kellett neki. Keményen  szemembe vágta a belépési nyilatkozatot az   

aláírás után. 

  „Tudja mit! Evvel a hegedűvel szívesen eljátszanám a temetésén a kedvenc nótáját”. 

Ennyi eredményem volt nekem Gergyóalfalu kollektivizálásában. A prímás belépett 0,15 ha 

területtel a kollektívbe. Erre kaptam egy fél év múlva, Gheorghiu Dej elvtárs aláírásával, egy 

kitüntetést a komplekt kollektivizálásban való sikeres részvételemért.  

 De még vannak élményeim Gyergyóalfaluban. Egy csoportban való látogatás alkalmával, 

egy székely családhoz kopogtattunk be, szintén a  meggyőzés szándékával. A ház ura, az udvaron 

fát vágott fejszével. Mikor közelebb hívtuk, a fejszét nem tette le, hanem kihívóan tartva kezében   

mondott nemet, minden kérésünkre, ajánlatunkra, sőt többször a meggyőzés kedvéért a fába is 

vágta  jelentőségteljesen  a fejszéjét, amit elkeseredésében hozzánk is vághatott volna. Hamar ki 

is jöttünk az udvarból és semmi eredmény nélkül.   

 Emlékszem a hideg gyergyói télben, egy napon, egy fiatal székely embert temettek, aki az 

erdei munkában, fadöntéskor halt meg. A központban laktunk és onnan mindent láttunk, a 

temetést is, ahol fiatal leányok és legények vonultak el székely ruhában előttünk és érzett 

mozdulataikban,  szemükben az a  gyűlölet, ami felénk  áramlott. Talán csak egy kiáltásra lett 

volna szükség és ott az aktivistákat és minket felspékelhettek volna. De a temetés rendben, 

szótlanul zajlott le, semmilyen incidens nélkül. Pedig...   

 

 
Ezt olvastam Gyergyóalfaluban! 
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 Legnagyobb Gyergyóalfalusi élményem volt az, amikor egy óvatlan pillanatban 

felmehettem a templom kertjébe, ahol egy emléktáblán a templom előtt, ezt a szöveget 

olvashattam: „Ember  vésd  a szívedbe, ez a föld mindig székely volt és az is marad!”.   

 Körülöttem zajlott a kollektivizálás. S most amikor ezen sorokat írom elgondolkozom, 

hogy mennyire igaza van az ottani feliratnak. Nekem erőt adott, mert sokszor jutott később is 

eszembe az ottani felirat, hogy van és létezik és vasigaz! 

 Itt, Gyergyóalfaluban ismertem meg egy fiatal orvosházaspárt, akikkel egy helyt 

ebédeltünk egy családnál. Velük való beszélgetéseim, sok tehertől szabadítottak fel akkor, mert 

velük  beszélgethettem az igazságról, tényekről, talán Szentkirályi néven ismertem meg őket... 

Ennyi volt a Gyergyóalfalusi tevékenységem, mert két hét után visszahívtak Vásárhelyre, 

hogy kísérjem a román televízió stábját a csíki medencében, a kollektivizálás menetéről 

beszámolni. Az, hogy milyen eredménnyel zárult a kollektivizálás Gyergyóalfaluban ma sem 

tudom, csak annyit, hogy ott is megalakult a kollektív de, hogy hogyan, kikkel azt nem tudom. 

Nem is érdekelt! 

 Abban az évben kemény tél volt Csíkban is, s engem oda küldtek ki Csíkszentmártonba, 

hogy kísérjem a bukaresti Tv riporterét, aki filmriportot  készített  az  akkor  alakuló  kollektívről. 

Emlékszem, a riporter a filmfelvevője elé állított egy  kemény  székely gazdát, akinek felolvasta a 

gép előtt, a már kollektivizált megyék felhívását, hogy lépjenek be tömegesen a kollektívbe. 

Akkor még a Központi Bizottság által kinyomtatott felhívás magyarul is eljutott mindenkihez. A 

felolvasás alatt a gazda inkább nemlegesen bólintott a fejével, mint igenlően. Nem tudom milyen  

kollektivizálásra ösztönző riport lett belőle, de olló volt, s biztos, ezeket a jeleneteket  bizonyára 

ki is vághatták a riportból és így már megfelelhetett a célnak. De határozottan  emlékszem, hogy   

az igenlő bólogatás helyett határozottan nemleges bólogatás történt a felolvasáskor.      

1962 március 11-én befejezik a Maros Magyar Autonom Tartomány kollektivizálását. 

1962 április 27-én, Gheorghe Gheorghiu-Dej bejelenti az ország mezőgazdaságának teljes  

kollektivizálását. 

 Vásárhelyen, novembertől tavaszig, áprilisig voltam, mert jött az április 1-i Központi 

Bizottsági határozat és április 6-án már kint voltunk egy kegyetlen, embertelen most azt 

mondanánk, az emberi szabadságjogokat tipró párthatározat alapján, vidéken. Én nem messze, 

csak kb. 25-30 km-re kerültem Vásárhelytől, Désfalvára, a Kisküküllő menti községbe. De ne 

siessük el. Munkakönyvemben a következő bejegyzés van evvel kapcsolatban „áthelyezve  a 

Megyei Néptanács 1478/1962 számú határozatával”, amely a Román Munkás Párt Központi 

Bizottsága  Határozata és Minisztertanács  427/1962  határozata alapján született meg. 

 

* 

 

Az addig kellemesen telő napokat márciusban már íjesztő hírek kezdték zavarni. 

Befejeződött a teljes kollektivizálás az országban, több ezer kollektív gazdaság jött létre, 

közeledett a tavasz,  s az új monstrumokat, egyszerű  a pártnak tetsző,  általában a szegénysorsból  

jövő emberek vezették. Nagyon sok helyt a kollektíveknek még könyvelőjük sem volt, s azok is 

akik voltak épp, hogy csak írni tudtak, nagy részt. Ezután kerültek, gyorstalpalású tanfolyamokra. 

A földek nem voltak tagosítva, a  gazdasági szerszámokat ugyan összegyűjtötték, de  használni 

nem nagyon lehetett azokat, mert a télen összegyűjtött szerszámokról tavaszra, minden 

mozgathatót leloptak. Traktorok nem voltak csak lovak és ökrök, tehenek húzhatták a jármot 

szántáskor. Szakembereik sem voltak, s egy nagyon inhumánus, gazember módon, ezért 

kényszerlakhelyre küldtek több ezer mezőgazdasági szakembert 1962 április 2-i dátummal. S ami 
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még borzasztóbb volt, hogy bizony ígéretben bőven kaptunk mindent, de kint a helyszínen már 

más volt a helyzet. 

 Március végén össze hívták, a megyében különböző munkahelyen dolgozó 

mezőgazdasági mérnökeit minden vállalattól egy a Román Munkáspárt  KB-nak határozata 

alapján, amelyet egy Miniszter Tanácsi Határozat is követett. Száma 1478/1962 volt, akkor a 

számát nem mondták meg, csak jóval később tudtam meg a munkakönyvemből. A rossz emléket 

nem jó felidézni! Minket Vásárhelyen, a megyei pártbizottság székházának nagytermébe hívtak 

össze, ahol Banc Iosif elvtárs tartott egy nagy  lelkesítő beszédet talán arról, hogy milyen sikert 

ért el  a román állam és a párt avval, hogy sikerült  befejezni  a mezőgazdaság kollektivizálását és 

nagy szükség van a falvakon a mezőgazdaságban az új kollektívekben a mezőgazdasági 

szakemberekre. Majd jó munkát kívánva, útra eresztett mindenkit, de előbb felolvasva, hogy ki 

hova fog kerülni, melyik kollektív gazdaságba. Az én nevem után Deaj, (Désfalva), hangzott el, 

amiről csak annyit tudtam meg, hogy Dicső rajonban van és nincs olyan messze. Megrendültem, 

vissza oda ahonnan elindultam! Úzdiszentpéteri fogadásom és letelepedésem  élénken  eszemben 

és emlékezetemben volt. Vajon milyen lesz Désfalván?  

 A gyűlés külön epizódja volt, munkatársam Máthé Laci feleségének esete, aki a gyűlés 

végén odament Banc elvtárhoz és oroszul, hisz’ Banc elvtárs is jól tudott oroszul, emlékeim 

szerint a következőket mondta, amit én is megértettem: „Ja grazsdanka Szovjetszkovo Szajuza,  

ja nepoidu nikuda!”, (Én a Szovjet Unió állampolgára vagyok és nem megyek sehova!). Ebből 

nagy riadalom lett, előbb Banc elvtárs is izzadni kezdett és oroszul beszélve elég magas hangot 

ütött meg, de aztán átadta Dinát egy „szluzsniknak” s végül is párheti kollektívben töltött idő 

után, Dina visszakerült azt hiszem eredeti munkahelyére a Megyei Magvizsgáló Laboratoriumba. 

Laci barátom pedig kikerült Havadtőre, amely nem volt messze Vásárhelytől, de ez egy kicsi 

kollektív volt több faluval. Itt húzott le Laci is több évet. 

 Másnap szomorú volt mindenki, mert az irodánkban csak Catana maradt helyén, ő csak 

technikus volt és román. A kollektívekben csak mérnökökre volt szükség. Aztán megkaptuk a 

kihelyezési utasításról a papírt, lent a Tartományi Néptanács volt légoltalmi pincéjében, s  

megkaptuk a kék uniformist, ami nem volt egyéb, mint egy még nem használt munkásgárda 

egyenruha és egy esőköpenyt, s majd 6-ikán irány Désfalva. Ha jól emlékszem Kiss Ernő 

mérnök, az állami gazdaságtól, régi ismerősöm, vitt ki a az állami gazdaság autóján. Őt nem  

helyezték ki, mert Ő már a termelésben volt, az állami gazdaságban, kihelyezni csak azokat 

helyezték ki, akik nem voltak közvetlenül a termelésben. Így kerültek ki a falvakba, a termelésbe 

olyanok, akik soha sem végeztek a mezőgazdaságban termelői munkát, kutatók, tanárok,  

szakértők, volt grófok, bárók stb.  

 Nem tudom, milyen nyereményeket hoztak ezek az erőszakos kihelyezések az államnak, 

de evvel egy pártfeladatot megoldották, emberek, akikre az elkövetett hibákat reá lehetett kenni. 

Igaz nekem már volt egy éves tapasztalatom a kollektívben Úzdiszentpéteren úgyhogy, nagyon 

rosszra számítottam. Tavasz volt, sütött a nap amikor a mikefalvi hegyen autónk rágördült a 

Dicsőszentmárton-Szovátai útra, amely aszfaltos volt, de nemsokára Mikefalva után 

Abosfalvánál  földútra  jutottunk egészen Désfalváig, de szerencse csak kb. 2 km-en. 

 A község központjában a Néptanácshoz mentünk, ahol szintén vártak mint 

Úzdiszentpéteren és kíváncsian néztek, hogy ki fia-borja érkezik. Ki az a mérnők, aki a 

tartománytól jön? A Néptanácsnál a pártinstruktor egy középkorú hamis képű és később  

bebizonyosodó, szavát nem tartó román  ember, a néptanács  magyar elnöke, bizonyos Balogh 

elnök, valamint a kollektív elnöke Béres István, (Putyó?), várt. A fogadtatás már más volt, mint 

Úzdiszentpéteren. Az a hír, hogy a tartománytól jön az új mérnők, egy kicsi titulust is adott 

nekem. Ezt hamar észrevettem és ki is használtam, ha lehetett. Sűrű kézfogások és a 



187 

bemutatkozások után, a község  vendégszobájában kaptam egy helyet, ahol aludhattam, étkezést 

pedig község unitárius papjánál kaptam, aki majdnem a vendégszobával szemben lakott. Főzni a 

tiszteletes úr felesége főzött. A papi családban  még volt egy nagyon szép lány is, aki  Vásárhelyt 

élt, Mokinak hívták. Én ott Vásárhelyen is ismertem meg, mint nagy néptáncost. A befogadó 

unitárius pap, Lőrinc Gergely, székely származású volt, Ábrahámfalváról, Székelykeresztúr 

mellőlről és nagyon rendes embernek ismertem meg. Náluk jól, éreztem magamat, civilizált, 

mondhatni úri körülmények közé kerültem. 

 
IV. DÉSFALVA 

A KISKÜKÜLLŐ MENTI DÉSFALVA, ELSŐ GYEREKÜNK ATTILA 

MEGSZÜLETÉSE, SZÁSZCSÁVÁS, HARANGLÁB ÉS ABOSFALVA. 

 

 
A Désfalvi Pataky kastély volt a Kollektiv Gazdaság központja. Mi is itt laktunk 

  
 Désfalva neve beillik a többi Kisküküllő középfolyása menti, majdnem tiszta magyarok 

által lakott falvak közé Szőkefalva, Gálfalva, Abosfalva, Mikefalva, Pócsfalva, (Désfalvát a 

helybeliek csak Désfalának mondják). Ezek mind a Kisküküllő folyó mentén, általában a folyó 

első teraszán levő, magyar falvak. Körülötte vannak még magyar falvak mint Dombó, 

Magyarkirályfalva, Sövényfalva, Harangláb, Szászcsávás, Szászbonyha, Héderfája, Széplak, s 

valamikor a Szászbonyha melletti Bernád, ahol a temetőben magyar sírfeliratú fejfák voltak még 

a 70-es években. Már akkor amikor később odakerültem, viszont színtiszta kis román falu volt. 

Mintha e falvak be lennének szorítva a Kisküküllő alsó folyásánál levő nagy szászfalvak Zsidve, 

Balkács, Szépmező a Nagyküküllő felé levő Kis és Nagyszentlászló, Kund, vagy Zágor alkotta 

félkörbe, a  Maros felé inkább kis román falvak vannak mint Vajdakuta, Felsőkápolna. A magyar 

történelmi kutatás szerint a falvá-val végződő helységek a XII. és XIII századi királyi telepítések 

eredménye. Csak megjegyzem, hogy milyen szép magyar nevű emberekről nevezhették el a 

falvakat mint Szőke, Dés, Abos, Mike, Gál. Érdemes lenne utána nézni ezen falvak eredetének. A  

désfalvi magyarok nagyon i-znek, de más érdekes szavajárásuk is van  például. „És az es-” = 

esik az eső, désfalvi  nyelven, „a Híj meleg”= nagy meleget jelent. 
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S ugye ott van Dicsőszentmárton városka, amire Jókai Mór a nagy magyar regényíró, 

miután  bejárta  a kisvárost,  elutazásakor felment arra az útra, amely átviszi a Maros völgyébe, és 

vissza nézett a hegy tetejéről a kisvárosra és viccesen jegyezte meg: „Dicsőszentmárton dicsőnek 

nem dicső, szentnek sem szent, de még Mártonnak is csak  Marcika”. 

 A Kisküküllő mentén levő Désfalva, akkor amikor odakerültem nagyközség volt, mert 

hozzá tartozott Abosfalva, Szászcsávás és Harangláb. Így egy elég nagy kompakt magyar község 

volt és ezért később szét is robbantották, elvették tőle Szászcsávást és Mikefalvához csatolták, 

elvesztve a községközponti rangot is. A faluban több földbirtokos is lakott az oroszok bejövetele 

előtt, az egyiket F-nek hívták a másikat talán Patakiaknak. S így négy kúria is létezett. Az egyik 

fent a Kisküküllő felső teraszán, a másik lent közvetlen a folyó mentén. Désfalva 2 km-el beljebb 

fekszik a Dicső-Marosvásárhely országútnál, a Balázsfalva-Szováta vasútvonal mentén, állomása 

is van. Ide érkeztem 1963  április 6-án kb., (a munkakönyvem szerint csak június 1-vel, de ez  

annak tudható be, hogy addig még  a tartománytól kaptuk a fizetést és csak június 1-től a Dicső 

rajoni Néptanácstól, addig még azt sem tudták, hogy ki fog fizetni), a kék munkásgárdás 

egyenruhával és egy kemény esőkabáttal, amit a párthatározat alapján kapott mindegyik 

kihelyezett mérnők. Fényképem is van róla!  

 

 
1962-ben Désfalván, a kolektivisták előtt, munkásgárda egyenruhában. 

Propagandisztikus felvétel újságba 

 

  Itt akkor, már működő kollektív volt. A kollektív elnökét Béres Istvánnak hívták, 

aki szegény származású, fiatal, tettre kész pártfióka volt. A szegénysége és fiatalsága tette 

elnökké. A kollektív gazdaság a fent levő kúriába volt berendezkedve. Itt volt a könyvelőség, egy 

elnöki iroda, egy nagyobb terem a közgyűléseknek és több használaton kivüli szoba, mert egy 

kicsit nagyocska volt a kúria épülete, nem egy szegényebb kollektív részére építették. A kúria 

uralta a  környéket, ahonnan szép kilátás nyílott az egész Kisküküllő völgyére, Abosfalvára, 

Mikefalvára egészen Felsőkápolnáig. A bejáratát egy nagyobb székelykapuszerű fakapu őrízte a 

felállító Pataky család  nevével belefaragva. Itt az egyik terembe rendeztem be én is a mérnöki 
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irodámat. A helyi néptanács elnöke, egy jó indulatúnak mondható haranglábi születésű Balogh 

nevezetű ember volt, aki naponta járt haza. A néptanács titkárát Székelynek hívták és fiatal ember 

volt, aki Abosfalván lakott, román feleségével. A néptanács a kollektívvel szemben volt, mellette 

a kollektív egyik istállója, s az udvaron a mesterséges megtermékenyítő állomással, egy nagyon 

csúnya román technikus növel.  

 A falu vallásilag reformátusokra, unitáriusokra és kevés ortodoxra oszlott. Volt egy  

unitárius, egy református és egy ortodox temploma. Az unitárius pap Székelykeresztúr mellőli 

székely ember volt, Ábránfalváról. Isteni ember volt. Kedves felesége haranglábi születésű, aki 

nekem sokáig főzte a finom ebédeket. A lányuk Moki, táncos kedvű lévén, inkább Vásárhelyen 

tartózkodott, mert csak így tudott valahogy elhelyezkedni, papleány lévén. Szép szőke kislány, 

volt, erős  izomzattal.  

  Meg kell emlékeznem a kollektív gazdaság pártitkáráról is, aki egy egyszerű kommunista 

volt és mestersége suszter. Nagy bácsinak hívta mindenki. Nagyon aktív volt és mindig a pártra 

hivatkozott minden szavában. Mondatait általában evvel kezdte: „Pártunk és kormányunk 

szerint...” De Ő maga igénytelen, sokszor koszos ruhában járó öreg bácsika volt. Különben nem 

volt rossz indulatú. A rosszat a kollektívben, főleg az ottani pártinstruktor képviselte. Román 

ember volt és minden után szagolt, kutatott és árulkodott a rajoni  pártgyűléseken. Akkoriban 

minden  kollektívben volt egy pártaktivista, akinek a véleménye döntött minden kérdésben. Igazi 

kiskirályok voltak.  Igaz ittak is, loptak is, de erről majd későbben.  

 Én előbb a néptanács vendégszobájában kaptam helyet ahol volt egy dívány és ott egy 

lámpánál vakoskodtam, mert a faluban akkor még nem volt villany, csak néhány év múlva 

vezették be a villanyt az „Iljics lámpáit”, ahogy Nagy bácsi mondta.  

 Egy akkori vicc evvel kapcsolatban. Bevezetik a villanyt a faluba. A cigány  este amikor 

meglátja az égő villanykörtét az oszlopon, meglepődik és elkiáltja magát?” Dik mo, luna pe băţ 

!” (Nézd Te, egy boton a Hold!). A többet tudó barátja, lekicsinylően letácsolja, „Taci mo, că  e  

buletrica!”, (Hallgass mert ez a buletrika!), (románul a villamosság electrica). 

 A désfalvi élet a kollektívben, már nem volt egészen új részemre, volt egy kis 

tapasztalatom az úzdiszentpéteri kollektívből. Désfalván emlékszem arra, hogy hogyan 

szerveztük meg a közös kapálást, még az első napokban. Pártutasításra kellett megszervezni.  

Hogy ez mit jelentett, nem tudtam felfogni, nem is próbáltam akkor. Csak most tudom 

megmagyarázni magamnak. A közös kapálással, a közösségi munkára, a közös felelősségre 

akarta a párt nevelni az akkor megalázott, becsapott parasztokat. Az én szóhasználatomban sem 

akkor, sem ma a parasztnak nincs pejorativ értelme. Akkor egy szakmát, foglalkozást jelzett, ma 

már csak a múltat jelzi. Addig  a kicsi kollektívben, így hívták a régebb megalakult kollektívet, 

mindenki kihúzta a nyilat és kiosztotta az elnök és a brigadéros a kukorica, a cukorrépa vagy 

éppen a dohány kapálni valót, a „tíz vagy húsz ári nagyságú nyilat”. „Nyilat húzni” ez valami új  

kifejezés volt számomra. Addig nem is hallottam, amíg falura nem kerültem. Valahová a 

honfoglalás korába vihetett ez a szó engem. Később tudtam meg olvasmányaimból, hogy a nyíl 

húzása a honfoglalás utánra vezet, amikor az elfoglalt  területeken, őseink kiosztották a birtokot a 

családnak. Akkor a győztes harcosok, akik jutalomként kaptak birtokot, nyilaikat kilőve  

határozták meg földjeik nagyságát és sorrendjét. Így kaptak egy, két vagy több nyilat 

magyarjaink. 

 Ekkor kezdődött el az a gazember átnevelési munkája a párt részéről, amikor a parasztból 

végrehajtót, szolgát és csendes munkást akart nevelni. Addig a parasztcsalád döntötte el, hogy 

mit vet?, mikor veti, miért veti?, mennyit vet?, milyen állatot tart?, mikor vesz újat?, mikor adja 

el? S most egyszerre, mások döntöttek mindenről, miután elvették földjét, ekéjét, neki a 

kötelessége ezután csak az volt, hogy vállára vegye a kapát és kimenjen a csoportba dolgozni. A 
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csoportban való munka, nagy megpróbáltatást jelenthetett a valamikor jómódú, de a szegényebb 

rendű gazdáknak is. Lázadoztak is kollektív új tagjai, elég sok konfliktust is szült, ez az új 

munkamódszer, a bevezetésével, de a gyakorlatával  is. Úgy mint a szilaj csikó, amikor betörik a 

hámba. A z új módszer bevezetése nem tetszett, mert egyszerre kellett indulni, gyári pontos 

megjelenést követelt. Addig, a tag a kimért nyílon, akkor dolgozott amikor ideje és kedve volt. 

Az asszonyoknak főzni kellett, gyereket kellett nevelni, az állatokat ellátni, kenyeret  kellett sütni 

és a szabad óráiban ment csak kapálni. Evvel a rendszerrel mindez megváltozott. S az is igaz volt, 

hogy volt aki becsületesen megkapálta a sorokat, s volt aki bizony elhamarkodta a kapálást, 

fuserált és a gyomok is ottmaradtak utána. Így történhetett meg az, hogy az akkori középiskolás 

és egyetemi gyakorlat és tapasztalat alapján, ahol ez nagyon felkapott dolog volt, egy gazdát a 

Kácsi nevűt, (ez a faluban használt csúf neve volt), a kollektív faliújságján egy rajzban 

kicsúfoltam azért, mert nem ment kapálni. Emlékszem gyomok közt rajzoltam a Kácsit és még 

valamilyen figyelem felhívó szöveget is írtam melléje. Csak ennyi kellett neki, miután meglátta, 

nekem esett és  nagyon leszidott s azután soha sem köszönt többet. Beszélni, beszéltünk de nem 

lettünk barátok soha. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy különben jó dolgú, jó 

munkájú olyan középparaszti származású volt ő. Tehene volt és jól gazdálkodott, mindig előtte 

volt a szász kötény. 

 Désfalvi magányomban, ahol igaz nagyon nehéz munkám volt, mert négy falut kellett 

szakmailag vezetni. Désfalvát, Szászcsávást, Abosfalvát és Haranglábot, ami több ezer hektárt 

jelentett, s még hozzá kell tegyük, hogy minden faluban voltak istállók  tehenek, sertések és néha 

kiscsirkék is. Valamint búzát, árpát, zabot, kukoricát, silókukoricát, lucernát, lóherét, cukorrépát, 

dohányt, burgonyát és szőlőt is termeltünk, így bizony nem sok időm volt mással foglalkozni. 

Eléggé elkeseredett voltam abban az időben. Erre két írott példa: megkezdve 1962 május 5-én 

Désfalván és 8-án befejezve Marosvásárhelyen, két akkor frissen készült csoportos kollektív kép 

hátására. Egyik: „Miért születtem? Mikor hiba volt az életet jelentő csíra sejtek egyesülése és 

most a csíra itt van, egy füstös vendéglőben, nincs mit csináljak, várom az időt, hogy utolérjem  

és elhagyjam  de ezt nem lehet...Szabad-e elkeserednem? Nem! Életem van, (de nem hosszú).  

Élettársam van, (aki biztosan szeret). Szakmám van, (a legutolsó). De még nem találtam meg 

életem értelmét, hol van a helyem, még nem kaptam meg miért ilyen a sors? Mindig azt teszed 

amit mások akarnak, s én az „ősmuki” megnézem a fényképet!” 

A másik kép: Életem szimfoniája, 1962  V. 5 én. 1962 V. 8-án, Marosvásárhelyt. „Talán 

még meg sem születtem amikor már eldőlt életem. Hiba volt, hogy születtem, aztán háború,                                                                                           

bombázás és katonák, rosszak és jók, Ernest és Iván, aztán munkanélküliség és éhezés. Írni, 

olvasni tanultam, majd irodalmat és szervezeti szabályzatot és tovább hányódtam. Barátok és 

első szerelem, majd vizsga és egy újabb lépés az életbe. Csak egy kéz volt biztos semmi más, 

egyetem és újra barátok és barátnők, mezőgazdaság, az mi? Füzetből tanultam szántani, vetni! 

Majd megismertem „kicsim” a feleségem. Ő vár engem, s csak ez ad erőt, mert mérnök lettem, s 

most...megnézem a képet!” 

 

* 

 

 Később került a szászcsávási brigádhoz kisegítőként, a még Kolozsvárról ismert 

Moldován Laci barátom, mérnökként aki nagy kutyapecér volt és szeretett vadászni. Sokszor 

mentem hozzá és ő is jött hozzám amikor elbeszélgettük a világ és a mi bajunkat. Miután hozzá 

költözött Ilike a felsége és nyáron kijött az én feleségem is Désfalvára, sokszor találkozott a két 

család egy-egy pohár bor mellett. Egy ilyen alkalommal kaptam tőle Csáváson egy kis 

kutyakölyköt amiből egy pár hónap alatt kifejlődött a nagy Cézár kutyánk.         
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 Désfalvi magányomból egy párszor sikerült Kolozsvárra is eljutnom. Egy ilyen 

alkalommal kerestem fel Alit, fenn a Vörösmarty utcai lakásán. Ott fenn, az emeleten, az Ali 

szobájában egy olyan rendetlenség fogadott amelyben mindennek meg volt a helye, sohasem 

kellett keresni semmit. Ilyen volt Ali környezte lent a Deák Ferenc utcában is, mindent elő tudott 

szedni egy két gondolattal, mozdulattal.                                     

Én akkor megkértem a kedves Kopacz Máriát, hogy készítsen számomra grafikai 

munkaként egy pár Ex-librist. Ezekből szerettem volna egyet, kettőt kiválasztani és többet 

rendelni, hogy könyveimbe ragaszthassam. Sajnos nem lett belőle semmi mert, ha jól emlékszem 

felbomlott az Ali és  Kopacz Mari viszony. Az akkor elkészült  ex-librisek közül hármat sikerült 

megőriznem. 

 

 

 
Kopacz Mária ex-librisei 

 

 

Itt fent viszont már nem a szülői gondosság vette körül, hanem akkori élettársa Kopacz Mária 

ügyelt reá. Nagyon sok írott  papir, tárgyak sokaságai, könyvek sorai vették körül Alit. Régi 

barátságunk jeleként  több értékes könyvét megmutatta, emlékezetes írásokból olvasott fel nekem. Ali 

jól nézett ki, egy cseppet kövér is volt a megszokott diákkori emlékképhez viszonyítva. Emlékszem 

elővette a Torockón ajándékba kapott kardként használható kapukulcsot és  közös emlékezetünkre 

emlékékeztetett. Egy régi,még az első Világháború előtti román könyvet is  felnyitott, ha jól 

emlékszem régi iskolás román történelemkönyv volt. s idézett  belőle,érdekes mondatokat. Ali jól 

nézett ki,egy cseppet kövér is volt, a megszokott diákkori emlékképhez viszonyítva. Elbeszélgettük az 

egész délutánt. Alit nagyon érdekelte sorsom, falusi életem. 
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SZÁSZCSÁVÁS. 

                                     

 
Szászcsávási látkép 

 

S most néhány szót Szászcsávásról, úgy ahogy én láttam és megismertem. Szászcsávás a 

Dicsőszentmárton-Marosvásárhelyi főúttól kb.3-5 km-rel van beljebb a Kisküküllőre 

merőlegesen nyíló völgyben, akkor földes út vitt oda Mikefalváról. Esők alkalmával 

megközelíthetetlen volt. Volt amikor esők alkalmával Désfalváról lehetett csak megközelíteni 

mezei utakon, (az utat 2009-ben aszfaltozták le).  A falu lakossága mélyen református közösség.  

Református papjukat Nagy Lászlónak hívták. Tőle hallottam, hogy létezik egy férfis, két férfis, 

három férfis bor is. Az, hogy hány férfis a bor, az attól függött, hogy a bort ivót, hányan kellett 

lefogják ahhoz, hogy megigya a rossz bort. Például a háromférfis bornál kettő kellett fogja azt az 

egyet, aki a bort itta. Szászcsávás, különleges község volt. Nagyon szorgalmas népe volt, 

összetartó valamint muzikálisak. A határban  minőségi munkát végeztek, de szerettek dalolni 

lakodalomkor, a templomban, keresztelőkőn és temetéskor. Akkor híres kórusa volt Csávásnak, 

amit Keszeg János  tanító vezetett. Azokban az években  ünnepelték a kórus fennállásának 145-ik 

évfordulóját. Emlékszem állami kitüntetést is kaptak. Érdekességként megjegyzem, hogy mindig 

több szólamra énekeltek Az akkori zenetanárok népi több szólamúságnak nevezték ezt az 

éneklési módot. Sokszor mentem fel vasárnapokon, vagy más ünnepnapokon, akkor is amikor 

Désfalván és később, amikor Bonyhán dolgoztam, a két hegy tetejére, amely között volt Csávás 

és hallgattam a falu népének a templomból több szólamon zengő, gyönyörű református  

zsoltárait.  

 Innen a faluból származott a budapesti Magyar Opera akkori magánénekese, Osváth Júlia 

is, akire nagyon büszkék voltak a csávásiak. Csávás valamikor szász falu lehetett, de ez előtt   

lehetett magyar faluis. Beleillett azon szász falvak sorába, amely valahol Segesváron kezdődött 

és átjött a Nagyküküllő mentéről, a Kisküküllő mentére és folytatódott Zágoral, Szász-

Szentlászlóval, Balkácsal, Zsidvével egész Szépmezőig, (Sonáig), és ment vissza a 

Nagyküküllőre. A sort megszakította  Sővényfalva, Ádámos és Királyfalva magyar községek és 

Küküllővár híres kastélyvárával. Ottlétemkor Csáváson még volt két, három német nevű, például 

Müller, de már magyarul beszélő és érző falusi család, az egyik ügyes ács volt. Hogy hogyan 
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magyarosodott el Csávás annak egy magyarázatát hallottam ott. A tatárjáráskor a falut, amely 

szász falu volt és a szász védelmi fal szélén volt, a tatárok elpusztították és fejedelmi hívásra 

Udvarhely megyéből jöttek le a székely-magyarok, s ezt érdekesen meg is magyarázták avval, 

hogy a falunév azért csávás mert amikor fentről Udvarhely felől jöttek nekik, csába, kellett 

betérni a faluba, azaz balra. A lovak, ökrök és tehenek balra vagy jobbra való hajtása „csá és 

hojsz” vezénylő-irányító szavakkal történik.    

 Szászcsávási elbeszélőktől hallottam még több, más típusú  történetet is. Csávás, híres 

zöldségtermelő község volt, már a két világháború között is. Híres paprikájuk volt, amit 

Vásárhelyen és Dicsőben árultak. Ekkor történt meg, hogy az egyik fiatal lány Dicsőben árulta a 

paprikát, de már délfele kevesebb  vevője lévén, a következő szöveggel kínálta a paprikát „Un 

leu Ardealul”, (Egy lej Erdély). Ez úgy történhetett meg, hogy a csávásiak nem tudtak románul, 

nem volt kitől megtanuljanak, hiszen színtiszta magyar község volt, néhány cigány családdal. Az 

eladó valamit hallott arról, hogy a paprikát románul „ardéjnak” mondják és arról is halhatott, 

hogy Erdélyt, Ardealnak mondják románul. Ennek a két szónak az össze keverése, 

összetévesztése azt eredményezte, hogy az arra járó román rendőr ezért felpofozta.  

 

 
A szászcsávási zöldséges brigád  és a  brigádosuk Erdős Dénes, 1963-ban 

 

 A csávásiakról még el kell mondanom, hogy volt a Dicső rajoni pártbizottságnak egy 

olyan határozata, (ők tudták miért), hogy fel kell számolni a határban a szánton, a kaszálókban a 

mezsgyéket, (tulajdon határ jeleket), ki kell vágni a fákat és szántóvá kell alakítani minél 

nagyobb területeket. Désfalva, Harangláb, Abosfalva szótlanul elvégezte a feladatot, de Csávás a 

könnyen szervezhető brigád, semmit sem tett ilyen irányban. Átmentünk az elnökkel és 

megpróbáltuk megszervezni az akciót, amikor az ottani alelnök ügyes, gazda, jó brigádos, (talán 

Erdei Dénes), bevallotta, hogy ilyesmit a csávási ember nem csinál, mert így eltűnnek a családok 

ősi határjegyei. Így maradt meg a mikefalvi rétben levő csávási  kaszáló és nem lett szántó belőle. 

S bizonyára 1991-92-ben mikor visszakapták földjeiket, így könnyen megtalálták a csávásiak a  

családok földjeinek határjegyeit. Nagy előrelátás volt, de  hagyomány őrzés is lehetett. 

 Emlékszem a csávási brigád, saját mestereivel épített a falubejáratánál egy olyan 80-100 

férőhelyes tehén istállót, rekord idő alatt és kitűnő minőségben, amelyet más faluban évekig 

építették volna. Nekünk is hozott dicsőséget a csávási brigád. Akkoriban volt egy olyan 
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párthatározat, hogy a kukoricába disznótököt kell vetni, köztes növényként. Ez akkoriban nagy 

divat volt. Mindent csak párthatározatra lehetett csinálni, s ha sikerült akkor a párt jól határozott,  

a pártaktivistát kitüntették, prémiumot kapott s ha nem, a mérnökök voltak a hibások. A tagságot, 

az elnököt nem merték hibáztatni soha. Csáváson nagy fegyelemmel, elvetették kézzel a 

tökmagot a kukoricába és ősszel fel is szedték úgy, hogy a tök maga a tagoké lett, s csak a 

tökmagot kellet beadni a kollektívbe. Az egész Dicső rajonban csak Csáváson gyűlt össze a 

tökmag, mintegy vagonnal.  

 Ezért sok pénzt is kapott a kollektív! Emlékszem sokáig volt a rajoni gyűléseken 

felemlítve a csávási példa.  

 Szászcsávás kezdeményező is volt. Egy ősszel elhatározták, hogy szőlőt fognak oltani és 

hajtatni, iskoláztatni és eladni. A határozatot tett követte, mert a faluban voltak olyan tagok akik a 

közeli, (bogácsi, oláhszentlászlói), állami gazdaságnál megtanulták a szőlő oltást. Fűrészport 

szereztek be, ládákat állítottak össze és tavaszra kiültették az oltványokat. Sikerült nekik, ez 

pénzt hozott a gazdaságnak, de mivel 4 faluval voltak összecsapva, a pénzből nekik kevés jutott, 

s ezért így tovább már nem oltottak Az akció élén Keszeg  János tanító állott. 

 

 
Szászcsáváson Keszeg János tanítóval, 1965-ben. 

A képet Keszeg tanítótól kaptam a következő magjegyzéssel: 

„Pogány a kukorica, Hasas a gazdász.” 

 

 Érdekes elbeszélést hallottam ott a kollektivizálással kapcsolatban. Csávás gazdag község 

volt és nagyon nehéz volt megtörni az embereket. A rajoni pártbizottság egy magyar kőművest  

bízott meg, egy bizonyos Szabó nevűt, a rajon részéről avval, hogy menjen ki Csávásra és ott 

vegye fel a kapcsolatot a falu szegényebb embereivel és győzze őket meg a kollektívbe való 

belépésre. Így is lett, az aktivista ki is ment, győzködte az embereket, de eredmény nem volt 

hetek hosszú során, s ezért utána néztek, hogy mit is csinált a Szabó pártaktivista Csáváson. 

Kiderült, hogy Szabó elvtárs nem a szegényekkel tárgyalt, nem  hozzájuk szált be, hanem a falu 

gazdagabbjaihoz. S amikor felelősségre vonták és megkérdezték, hogy miért ment a gazdagokhoz 

és nem a szegényekhez? Naívan és őszintén elmondta, hogy a szegényeknél nem volt sem bor, 

sem pálinka, sem kolbász, sem finom ételek, ezért nem ment hozzájuk. Mindezt csak a 

gazdagabbaknál kaphatta meg, s ezért nem haladt a kollektivizálás. 
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 Volt egy szegény ember, Szekerikának csúfolták Csáváson, aki arról volt híres, hogy egy 

alkalommal méheket adott el anélkül, hogy egy méhe is lett volna. Ez úgy történt, hogy átment a 

hegyen az acéli vásárra, ahol elmondta, hogy vannak méhei otthon és meg is állapodott egy 

szásszal az árban és előleget is kapott, amit ott helyben pálinkára váltott, majd haza vitte a szászt 

és a falukútja körül a vályú felett repkedő méhekre mutatott és azt mondta a szásznak „Itt 

vannak, ha kellenek fogja össze őket”. Hogy mi lett a vége erről Szekerika is  hallgatott, nekem 

sem mondta el, Szekerikát én is ismertem. 

 Egy közgyűlésünk alkalmával Désfalván, arról kellett határozzon a közgyűlés, hogy  

milyen összegű pénzt fog adni a kollektív az elhalálozó tag hozzátartozóinak a temetési 

költségekbe. Volt javaslat  300-500-700 lejről, amiről végül döntött is a közgyűlés, amikor is 

Szekerika felállt és csak annyit mondott: „Javaslom, hogy a most megállapított pénzt még a 

halálom előtt megkaphassam”. Evvel nagy derültséget okozva, a nagyon nehéz és komoly 

közgyűlés után. El kell mondanom, hogy miután elmentem Désfalváról és Csíkba költöztem még 

egyszer találkoztam a csávásiakkal több tíz év után, a korondi fazekas vásáron, többen voltak 

emlékeztek reám. Jó volt találkozni velük. Közöttük volt egy Pálosi. Ennyit Szászcsávás 

szorgalmas népéről 

HARANGLÁB. 

 

Másik  a kollektívhez és a községhez tartozó falu Harangláb volt. Kb.5-7 km-re volt 

Désfalvától befelé egy völgy végén, ahova rém rossz földút vezetett a faluba. A falu vegyes 

lakosságú volt, laktak benne románok is. Híres szőlő termesztők voltak és jó borokat állítottak 

elő. Sok szőlőjük volt. Közel voltak a balkácsi állami gazdasághoz, ahol nagyon sokan dolgoztak 

a faluból. Az itteni brigádunk inkább szőlőtermesztéssel, állatok tartásával foglalkozott. A falu 

magyarsága, ha  jól emlékszem, református vallású volt. Innen származott a désfalvi unitárius pap 

felesége Irmus néni, itt lakott az „úrfi” is, aki később a désfalvi kollektív elnöke lett. 

 

 
Egyetlen képem amelyen az „úrfi” is ott van t. Feleségével, 

1963 VII. hónapban Désfalván. Fülöp Ferenc és neje a jobbomon 

 

 Az úrfi, ragadvány név volt, mert édesapja Haranglábon gazdatisztként dolgozott, talán az 

egyik birtokon s így lettek a gyerekek a falusiaknak „úrfik”. Érdekességként mondom el, hogy a 

hatvanas években, amikor az urakat mindenki szidta, a kollektív tagok Haranglábon, Désfalván és 
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Abosfalván is úrfinak  szólították, az akkor már mint  kollektív elnököt. Valahogy így úrifi-

elvtárs. Teljes neve Fülöp Ferenc volt, úriember és vadász. Családja is ott lakott. Haranglábon. 

Volt egy fia és egy lánya. Testvér volt a désfalvi unitárius pap feleségével, a nekem ebédet főző 

háziasszonnyal. Hogyan ismertem meg? Ő Haranglábon lakó mezőgazdasági technikus volt. A 

désfalvi kollektív termelési tervében, szőlő telepítés volt befogva. Én ki is mentem és ki is tűztem 

a tövek helyét úgy, ahogy az egyetemen tanultam. Réteg vonalak mentén. és ment is telepítés, de 

valakinek nem tetszett a telepítés menete és áthívta Fülöp Ferenc technikust, hogy nézze csak 

meg jó-e ez így, amit az a fiatal mérnök csinál? Fülöp Ferenc nem mondott semmit, az egész 

addigi telepítést kidobatta és egy más rend szerint, jobb alakot adott az ültetvénynek. Amikor én 

kimentem újra kitűzni a tövek helyén láttam, hogy mi történt. Mérges lettem és össze 

akaszkodtam szóban Fülöp Ferenc technikussal. Később kibékültünk és sokáig jó barátok is 

voltunk. S, hogy miért tette amit tett, azt ma sem tudom. Azután tudtam meg, hogy nagyon jóba 

volt a  rajoni mezőgazdasági igazgatóval Rîpeanuval, aki egy regáti mérnök ember volt. Együtt 

ültettek sok eperfát még a kollektivizálás előtt a rajonban és  ilyen alapon merhette kidobni az én 

szőlőültetvény kezdeményemet az „úrfi”. 

 Egy alkalommal a kibékülés után, feleségemmel meghívott Fülöp Ferenc úr, családi 

látogatásra. Fel is mentünk Haranglábra, kellemes délutánt töltöttünk náluk, jó boruk volt, finom 

ebédet készített a kedves felesége. Estére vissza kellett mennünk Désfalvára, ezért illedelmesen 

felálltunk az asztaltól és búcsúzni kezdtünk.  Fülöp úr meg kedves neje, ki is kísért a kapuig, ahol 

egy kicsit többet is beszélgettünk, búcsúzáskor. Majd kocsira ültünk és hazavágtattunk. 

Désfalvára. Másnap mondta el Fülöp úr, hogy amíg kint voltunk a kapuban és búcsúzkodtunk a 

két gyerek a poharakban maradt borokat, mind felhörpintették és bizony estére egy kicsit be is 

pityókosodtak.  

 Egy másik emlékezetes haranglábi élményem volt az, amelyet most leírok. Egyik télen, 

amikor mint agronómus, egy kicsit szabadságon is voltam, kevesebb volt a munka, mert még a 

termelési terv elkészítése előtt voltunk. A haranglábi brigadéros javasolta, hogy menjek fel 

Haranglábra mert meg akar kérdezni és mutatni valami érdekeset. Felmentem kocsival. Persze 

megmutatták az istállókat, elbeszélgettünk a kurálókkal, (állatgondozók, fejők, helyi 

meghatározásban), amikor is behívott egy uzsonnára családjához. Felesége nem volt otthon és így 

ő szolgált ki. Emlékszem felment a padlásra, honnan hagymát hozott le a bunda alól és egy oldal 

szalonnát, amely meg volt fagyva keményen, Jó tenyérnyi vastag volt. Finom erős 50-60 fokos 

pálinka, reggel frissen sült házi kenyér és bicska került az asztalra, majd levágtuk az első 

falatokat a szalonnából. Az uzsonna ágyát egy pohár kemény pálinkával vetettük meg. A  fagyos 

szalonna elolvadt a szánkban, a vörös hagyma pedig még további étvágyat gerjesztett. Ez az 

uzsonna életem egyik legemlékezetesebb uzsonnája lett. Ettünk és borral fejeltük. Nem rúgtunk 

be, de jó kedvünkben dalolni kezdtünk. Soha nem felejtem ezt a kellemes haranglábi emléket. 

Milyen finom a házi szalonna, hagyma, pálinka és a bor! 

 

A KISKÜKÜLLŐ MENTI DECAMERON. 

  

 Amit ezután leírok, nem tudom mennyi belőle az igazság, de úgy írom le ahogy hallottam 

az ottani emberektől akkor és ahogyan azt az agyamban megőriztem. Ha jól emlékszem a faluban  

a kommunista időszak előtt két nagyobb földbirtokos is volt. Az egyiket én is ismertem aki a 

vendégszoba szomszédságában lakott. Banktisztviselő volt mielőtt nyugdíjazták, s nyúlszája volt. 

Zöld vadász kalappal, járt, sportos öltözékben. De nem róla szól az elmesélendő történet. Talán 

testvéréről, de ez sem biztos. Történetünk főhősének az édesapja, az első világháborúban az orosz 

frontra került, ahol fogságba is esett és így helyben tapasztalta a kezdődő kommunista jövőt a 
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földbirtokosokra nézve. S amikor Erdélyben is közeledtek az oroszok a második Világháború  

vége felé, a fiának elmondta, hogy ügyeljen mert az oroszok elveszik majd minden vagyonát, 

földjét, házát, feleségét. Az idős ember az apa,  az oroszok bejövetele után meg is halt és a birtok 

a két fiúra maradt. Az egyik fiú művelni kezdte a birtokot, gazdálkodni kezdett. A másik fiú talán 

okosabb volt és meghallgatta apja intelmeit és nem fogott gazdálkodásba. Csapongó életet 

kezdett, herdálni kezdte a birtokot, földjeit, s mivel nagyon szerette az asszonyokat kezdte 

felhívogatni a kúriába a fiatalabb asszonyokat, akikkel kellemes estéket, éjszakákat töltött. Ezért 

előbb egy-egy tehén, sertés volt a fizetség, amíg tartott, majd a földre került a sor. Egy ilyen 

éjszakáért a fiatal asszonyra rengeteg esetben ráíratott Dicsőben,  egy-egy  vékányi területet, azaz  

700 négyzetmétert. Fogyott is a föld, s már a férjek kezdték unszolni a  fiatal feleségeket, hogy 

hát hozzanak egy vékányit a családnak. Ez így ment addig, amíg államosítani kezdte a 

nagybirtokokat a román állam. A gazdálkodó testvértől el is vették a birtokot, több száz holdat és 

állami gazdaságot csináltak belőle. De a mi történetünk hősének már nem volt földje amit  

államosítani lehetett volna, mert a falu szép lányainak, fiatal asszonyainak nevén volt. Így előzte 

meg földjeinek államosítását az apja tanácsára a fiatal földbirtokos. Szembe kacagta a 

kommunista  román államot. 

 De a történetnek folytatása is van. A kollektív idejében a földbirtokos, az ottani állami 

gazdaság éjjeli őre lett, amiért elég szép nyugdíjat is kapott, míg a gazdálkodó testvár valahova 

Vásárhelyre húzódott el. A szép nyugdíjért meg is haragudott a falusi pártitkárunk, mert amikor ő  

is nyugdíjba ment  volna, ő nem kapott nyugdíjat, valamilyen bürokrácia következtében de a 

„kizsákmányolónak” adtak. „Nincs igazság még a kommunizmusban sem”, mondta a pártitkár   

Nyugdíjazásakor mást választottak helyébe, rajta pedig csak mosolyogtak a  falubeli emberek. Ez 

idő után, a  földbirtokos egy kis szobában húzódott meg, s kihasználta adományainak kamatját is, 

mert az érintett  asszonyok sorrendben mentek takarítani hozzá és naponta vittek neki sorrendben  

főtt ebédet. Talán így volt, talán igaz sem volt, de ezt mesélték akkor a falu fái, a füvek és az 

emberek. Földbirtokosunk előre gondolt és kihasználta a lehetőséget úgy, hogy amikor a földjeit 

államosítani akarták neki már nem volt semmije. „Elb...ta  a földjeit”, mondták a falusiak, együtt 

érzően. 

  De a kollektivizáláskor, később ezek a földek is a kollektívbe kerültek, az asszonyok révén 

és mi dolgoztuk meg. Egyszer találkoztam én is vele, sok mindenről mesélt. A gyönyörű múltról, 

az oroszokról. Egyik mondata valahogy így hangzott: „Nekem nem számított hogy cigány asszony 

volt, vagy  grófnő”. 

  

* 

 

Érdekes dolog volt az amikor Haranglábon kombájnnal learattuk az I.-ék búzáját 

erőszakkal. Az  I.-ok két testvér volt, s valahonnan a székelyföldről telepedtek le Haranglábon, 

nem voltak tagjai a kollektívnek. Földjük volt a faluban bent valahol a házuk feletti oldalon. Szép 

búza volt volt és mindenki haragudott reájuk, hogy ők miért kivételek, az ők földje miért nincs a 

kollektívbe. Én  sem értettem  meg. Az „úrfi”- nak  ezért felküldtem egy új C-1-es új kombájn és  

learattuk a búzáját. Lett ebből egy nagy  veszekedés és átkozódás. De további baj nem származott 

belőle, csak annyi, hogy beperelték a kollektívet, amit az állam  törvényszerűen megvédett.  

 Azért el kell mondanom azt az esetet is, amit akkor mondtak el a haranglábi emberek. A 

két I. testvér egymás mellett lakott. Szép gyümölcsösük volt almával, szilvával, dióval, körtével. 

A két I. testvér nem volt jóba, állandóan veszekedtek. Egyszer az egyik I. észre vette, hogy 

testvére egy nagy hordóba gyűjti a szilvát, pálinkát akart főzni belőle. Meg is várta, hogy teljen 

meg a hordó és földelje le a testvér. Ekkor egy éjszaka átment egy vederrel és vagy három, négy 
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vederrel kimert a cefréből, átvitte és helyette a Wc-ből sz...t vitt vissza. Amit szépen vissza is 

földelt és lefedett. Képzelhetjük, hogy mit tapasztalt a károsult testvér és mit  gondolt és mit  tett. 

 

ABOSFALVA. 

 

 Abosfalva egy kicsi falu a Dicső és Marosvásárhely közötti úton. Akkor többségükben 

katolikus magyarok laktak benne, de voltak románok is  Érdekes mert a körülötte levő magyar 

falvak mind reformátusok vagy unitáriusok. Akkor az ottani párttitkár egy minden hájjal megkent 

ravasz helybeli román ember volt X.-nek hívták. Raktáros is volt, még a szeme sem állott jól. Sok 

minden tűnt el a keze alatt. Sok konfliktusom nem volt vele, mert szemben nagyon alkalmazkodó 

nyájas volt, csak az ember háta mögött jártatta a száját. Sokat árulkodott, rossz indulatúan a 

pártaktivistának akivel puszi pajtás volt. Sok mindent vitt el onnan az akkori pártaktivista, lisztet, 

bort, tejfölt stb. Szerencsére az akkori pártaktivista nevére már nem emlékszem.  

Egy alkalommal gyűlésre hívtak az abosfalvi brigádba. Abban az időben kellett 

pártutasításra a megtermelt búzából az adósságon kívül, (S.M.T munka díj kifizetése után), az 

államnak eladni semmi pénzért, még búzát. Érdekességként ideírom egy könyvemben máig 

véletlenül megmaradt adatot arról, hogy például 1965-ben a Désfalvi Kollektív Gazdaság beadott 

196.138 kg kukoricát, 73.570 kg  búzát, 4597 kg árpát és 2940 kg  burgonyát  mint gépi munka  

bérét az ottani Gép és Traktor Állomásnak.  

Én semmit sem sejtettem, mert a búza beadásról nem én döntöttem, engem csak 

megkértek,hogy csináljam meg az évi búzamérleget. A mérleg alapján az aktivista, hogy jó 

pontokat szerezzen a rajoni pártbizottságnál meggyőzte az elnököt és a vezetőség néhány tagját, 

hogy még öt vagon búzát adjanak be épp az Abosfalván leraktározott búzából. Akkoriban minden 

falu őrizte a határában megtermelt búzát, egészen újév utánig, amíg következett az évi 

elszámolás. Így volt ez Abosfalván is, de onnan az aktivista traktorokkal el szállíttatta a búzát s  a 

raktárak üresen maradtak. Az abosfalvi brigád tagjai fellázadtak és ezért hívtak meg engem is 

gyűlésükre. A gyűlés, már furcsán kezdődött, jelen volt a rajon részéről a dicsői SMT volt 

igazgatója, az akkori mezőgazdasági aligazgató is, Mărgineanu mérnök. A gyűlés  prezidiumában 

volt a rajoni kiküldött, a helyi pártitkár és én. A pártaktivista nem jelent meg. Az első felszólaló 

egy helybeli román ember volt aki a tagság felé fordulva elvtársaknak szólította falus társait, 

minket „Domnilornak”, uraknak, teljesen szokatlan módon. Ezután következett egy olyan 

támadó beszéd, s főleg ellenem azért, hogy kitakarították a raktárukat és elvitték a falubúzáját az 

emberek szájából. Nem tudtam mire vélni a támadást, mert nem én határoztam a beadás felől, 

arról sem, hogy honnan adják be, én csak a szokásos búza mérleget készítettem el, amelyet 

minden évben elkészítettünk, amelynek alapján az aktivista kifundálta, hogy van annyi búza, 

hogy 5 vagonnal még beadjanak. Tényleg abban az évben egy kicsivel jobb termést takarítottunk 

be, az átlagtermés 3600 kg/ha lehetett, s talán ha nem egy faluból adják be a búzát nem is veszik 

észre a tagok A pontot az i-re a helyi párttitkár tette fel hozzászólása alkalmával, amikor 

elmondta és ebből tudtam meg, hogy  a pártaktivista hivatkozott arra, hogy a mérnökszámította ki 

azt, hogy túl sok búza van és ebből be is lehet adni pluszba, az államnak. Csak egy szót kellett 

elejteni ellenem és kész volt a balhé. Így dolgoztak azok a jól megfizetett gazemberek, de semmit 

sem vállaltak ami zűrös volt, csak az eredmények voltak az övéik. 

    Két dologra még emlékszem, a kollektív és a mellette lévő üzlet egy kúriában voltak, ez 

volt az Apor kastély, amely közvetlen  a főút mellett volt, akkor még elég elfogadható állapotban, 

(az egyik szárnyában még laktak is). Mellette nagyon romos állapotba, fedél és ablakok nélkül 

állt egy köralakú könyvtár maradvány, amelyben valamikor 6000 nagy értékű kötet könyv volt, s 

amely között sok ritkaság is lappangott. Később arra járva, az útról láttam, hogy a könyvtárat 
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lebontották, eltűnt az is mind a könyvek. Még meg kell emlékeznem Réti brigadérosról, aki 

nagyon rendes ember volt, jól vezette a brigádját.  

     Abosfalvával kapcsolatos egy családi történet amely azért érdekes, mert az ott történtek 

alapján hozott határozatomat még ma is betartjuk, több mint 46 év után. 

  Történt, hogy egy alkalommal, amikor a feleségem kijött Kolozsvárról a hétvégén, hogy  

a falu fiatal néptanácsi titkárával és román feleségével valahol Abosfalva határában 

vikkendeztünk. Az elkészített  rántott csirkéket a leterített pokrocok közepére raktuk és mindenki 

onnan vett csirkehúst. Én is elvettem egy, kettő, három  finom rántott csirke combot, amikor is a  

feleségem a negyediknél reám szólt, hogy vegyek mást is, ne csak csirkecombot. 

Megszégyenültem és csak annyit mondtam neki. „Tudd meg, ezután én rántott csirkecombot 

soha-soha nem fogok kivenni a tálból”. Így is lett, azóta, több mint 46 éve, a csirkecombot  

mindig ő teszi ki rendszeresen a tányéromba, az Ő pechjére, ahogy Ő mondja, és az én 

szerencsémre. Később megromlott a néptanácsi titkárral a viszonyom, mert a rajoni pártbizottság 

és a helyi irigyek sugallatára el kellett vennem a felesége tulajdonában levő kis szőlőt, amely nem 

volt a kollektív tulajdonában. Ma is sajnálom ezt a tettemet! Még egy emlék Abosfalváról. 

Sajnálom, hogy akkor nem néztem utána s így ma csak emlék. Ha jól emlékszem, az 

Abosfalváról Désfalvára vezető út elején, jobb oldalon még Abosfalván, az első vagy a második 

ház csűrjében, egy nagyon nagy, fából készült szőlő prés volt. Talán még a csavaró része is fából 

készült. Lehet, hogy az uraság, ezen a présen készítette a legfinomabb Kisküküllő menti magyar 

borokat. A befelé vezető úton jól látszott a prés, mert az utcának volt  téve. 

  S arról, hogy általában mivel foglalkozott az aktivistánk és a pártitkárunk, erről csak egy  

néhány szóban. Egy alkalommal beléptem Abosfalván a kollektív ajtaján, mindig egyedül jártam 

egy kétkerekű kiskocsival. Bent egy  kissé molett, de fiatal román asszonyka kipirulva hadakozott 

a pártitkárral és az aktivistával, akik arra tanították az asszony 4-5 éves kisfiát, hogy arra a 

kérdésre, hogy mi kell az anyjának mutassa az öklét és mondja, hogy „májé şi tájé”, (nagy és 

kemény)! 

  Habár nem tartozott hozzám a szomszédos Vámosgálfalva, de el kell mondanom azt a 

történetet amit akkor ott átéltem. Már Szászbonyhán voltam amikor ezek a dolgok folytak. 

Vámosgálfalva szintén egy Kisküküllő menti gazdag és büszke magyar falu. Nagyközség volt, 

néptanáccsal, talán Balkács egy szász falu és az unitárius Szőkefalva tartozott hozzá. Annyira 

közel volt Dicsőhöz, hogy protekciós úton fiatal román mérnököt helyeztek oda a kollektívhez. 

Innen járt át hozzánk a vásárhelyi cukorgyár megbízottja, aki vetőmagot hozott és felmérte 

mindig a  bevetett cukorrépa területet. Ő is vette át a megtermelt cukorrépát. Itt Gálfalván történt 

dióhéjban a következő furcsa eset. Elhalálozott a falu református lelkésze. Helyette újat kellett 

válasszanak a falu református hívei. De ez nem ment olyan egyszerűen. Gálfalva gazdag, sok 

hívővel rendelkező parokia volt. Többen is pályáztak erre a parokiára. A jelentkezőkből kettő 

maradt, az egyiket Váncsa papnak hívták, a másikat. Máténak. A hívők hosszú tárgyalások és 

ígérgetések közepette sem tudtak megegyezni a felől, hogy ki legyen az új papjuk. Olyannyira 

nem, hogy a családok ketté váltak, a férj az egyiket akarta, a feleség a másikat. Apa, fiú nem 

tudott megegyezni. Ennek a híre eljutott a Szabad Európa rádióhoz is és naponta hallottuk a 

fejleményekről a beszámolókat. Ez zavarta a református egyházat, de a román államot is. A 

szekuritáte, a rendőrség kezdett beavatkozni. A héderfáji esperes ablaka is többször betört ebből 

az okból kifolyólag. Gálfalván a halottakat nem volt ki eltemesse, istentiszteleteket nem volt ki 

tartson, sem esketés, sem  keresztelőt nem tartottak. S akkor, ha valamelyik szomszéd községből 

levő pap próbált bemenni a templomba, hol a Váncsások, hol a Mátésok az ellenfél hívei  

eldugták a harang  kongatóját, vagy eltűnt a templom kulcsa, ha megkerült a kulcs a szószéken 

levő zsoltáros könyvben egy kés várta a szolgálni készülő papot. Nehéz napok voltak, a Szabad 
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Európa rádió pedig zúgott. Végül is ha jól emlékszem egy harmadik pappal oldották meg a nehéz  

papkérdést, meg  a karhatalom segítségével, s ezután a kedélyek is lecsitultak. 

 Így bemutatva a környező falvakat, térjünk vissza Désfalvára. Meséljem el azokat a 

fontosabb történéseket, amik ott velem, vagy körülöttem estek meg. Nem tudok sorrendben 

elmondani mindent, csak úgy ahogy az emlékeimből felszakadnak. Nehéz csatát kellett 

megvívnom magammal is és a tagokkal is, na meg a rajoni párt funkcionáriusokkal. Az első 

években elismertek, mert jól ment a gazdaság az emberek dolgoztak jó eredményeink voltak. 

Emlékszem, még jutalom könyvet is kaptam a rajoni mezőgazdasági osztálytól. Románia 

Pomologiája első kötetét A másik kötetre már nem került sor mert kezdődtek a nehézségek. Igaz 

nem a termeléssel volt a baj, de egyre több terméket követeltek a párt részéről beadni, amelyet  

elvontak a tagok fizetéséből.  

 Még a pártba is felvettek. A rajoni pártbizottság azon az elven, hogy egy vezető nem lehet 

csak párttag felszólított, hogy lépjek be a pártba. Fel is vettek. Különben egy agronómusnak 

akkor más megélhetési lehetősége a kollektív és az állami gazdaságokon kívül nem volt. Ez is  

bele játszott  részemről a belépésbe, kényszer is volt, de elismerés is lehetett. Vagy belépek, vagy 

munka nélkül maradtam volna, mert ilyen is volt. Emlékszem a tagsági könyvet Buda Ieronim  

dicső rajon akkori első titkára adta át Dicsőben, a rajoni pártközpontban. Ez akkor 

megtiszteltetést is jelentett. Igaz, az ilyen párttagság nem jelentett akkor semmilyen olyan 

pártkötöttséget mint az aktivistáknak, akik onnan kapták a kitűnő fizetésüket kb. havi 2000-3000 

lejt egészen 5000-6000 lejig. Az én fizetésem akkor kb.1100 lej volt.  Mi csak szürke bólogatok 

voltunk, olyan értelmiségiek, akiket mindig kancsi szemmel nézett a párt és sokszor törölte bele  

a sáros lábát. 

Akkoriban a pártbizottságnak volt egy érdekes pártitkára, aki az ipari termeléssel 

foglalkozott, tovarăşul Potcoavă, (patkó elvtárs). A vele való emlékeim abból az időből 

kezdődtek, amikor Brassó neve Sztalinváros volt, s a városban gyártották a Sovrom traktor 

gyárban az első szovjet-román  lánctalpas KD-650-es traktorokat. Potcoavă elvtárs is a gyárban 

dolgozott, akkor mint egyszerű  munkás, olyan aki a minőséget ellenőrizte. Jött május elseje. A 

megyei pártbizottság utasította a Sovrom traktor gyárat, hogy a felvonuláson  vonultassa fel a 

„szovjet segítséggel!” gyártott KD traktorokat is, hogy megmutathassák, hogy hogyan segíti a 

munkásosztály a parasztságot akivel a politika szerint szövetséges és egyben vezetője is, mert a 

parasztság nincs megszervezve, (sajnos ma sincs 2006-ban), míg a munkásosztály szervezett és 

élcsapata a párt. Írd és mond, a gyár munkásai a szocialista munkaverseny keretében 

előkészítettek több héten keresztül néhány traktort, a felvonulásra. Ki kenték, ki csinosították  

szép pirosra festették, a munkásosztály  színére. Minden kész volt a felvonulás előtti napon, csak 

nem volt leellenőrízve a minősége. S itt jön be az történésekbe Potcoavă elvtárs, aki a felvonulás 

előtti napon átvizsgálta a traktorokat és megállapította, hogy az első traktor, amely a csoport élén 

fog menni és a piros zászlót fogja vinni, az nem  fog működni. Talán munkásösztöne, tapasztalata 

sugallta neki ezt. De ezt senki sem hitte el neki s azt sem  amit mondott. „Ne küldjétek ezt a 

traktort, mert ez meg fog állni a felvonulás közepén”. Mondta és a minőségi papírt nem is írta alá. 

Nem, hogy nem hittek neki, de még meg is vádolták, hogy szabotálni akarja a felvonulást. A 

politika úgy döntött, hogy az eredeti terv szerint vonulnak fel a traktorok. S mit ad másnap az 

Isten, a gyönyörű tavaszi napfényben a munkásosztály nagyszerű ünnepén elindul a dísztribün 

felé az a pár traktor, amelynek az élén a vitatott traktor haladt, a piros zászlóval. De csak a tribun  

közvetlen közeléig, ahol pöff-pöff-pöff...és egy rándulás után leállt. A dísztribün, ahol a megyei 

elvtársak és a meghívott élmunkások várták a felvonuló szovjet traktorokat, elnémult. Botrány 

lett, mert elindítani nem tudta senki a megbénult traktort, úgy kellett kivontatni. Szégyen volt a 

traktorgyárra. De volt egy ember akinek ez karriert hozott és ez volt Potcoavă elvtárs, mert rögtön 
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pártitkári minőségbe került az akkor Sztálin tartományhoz tartozó Dicsőben. Igaz, egy  kicsit 

távol a szégyen helyétől, hogy ne emlékeztesse a párt elvtársakat erre a  május elsejei dologra. 

Potcoavă elvtárs  mindvégig szerény, munkás származásához hívően viselkedett. 

Volt egy Olteanu nevezetű a mezőgazdaságért felelő rajoni titkár is, aki elég objektívnek 

tűnt és a pártelveket be is betartotta  addig, amíg  ki nem derült, hogy amíg minket bent a falu 

központjában nevelt és gyomrozott, addig a sofőrje járta a falvakat és gyűjtötte a párttitkároktól, 

akik általában raktárosok is voltak, a pálinkát, bort, szőlőt, lisztet, húst, tojást és sok minden 

mást. Bizonyára ketten osztozkodtak a harácson. Az ilyen utakat a helyi pártaktivista szervezte 

meg. Ezeket onnan tudom, hogy a tagok el-el mondták az ilyen látogatásokat nekem is és  

másoknak is. 

 A rajoni néptanács elnöke Giura Milica volt, akinek származási helyét egy erdélyi magyar  

könnyen meghatározhatja már a nevéből. Regáti talán, Mehedinti vagy Gorj megyéből. 

       

* 

 

 Később a néptanács vendégszobájából, a kollektív által kibéreltem egy üresen álló falusi 

házat, Désfalva  bejáratánál Abosfalva felől és én oda költöztem. Itt látogatott meg a feleségem a 

hétvégeken, aki Kolozsváron a Gheorghe Dima Zeneakadémiára járt, pedagógiai szakra. Itt 

fogadtam Székely László barátomat, aki egy tordai fiatal ember volt és nagyon ügyes kezű. Mivel 

itt nem volt villany a házban  Ő nekem  két elemmel felszerelt egy jól működő világítást. Így már 

esténként olvasni is tudtam. Egy alkalommal Laci kihozta nagyon barátságos kis szépasszony 

feleségét, Lacit még Kolozsvárról ismertem Farkas Zoli barátom mutatta be, akik mindketten 

tordaiak voltak. Lacival a barátságunk Vásárhelyen is folytatódott, mert ő is ide került az 

egyetem elvégzése után. Később elmaradt barátságunk, nem tudom milyen sors jutott neki. 

 De a mindennapi munka tovább folyt. A kollektívben tavasszal szántottunk, vetettünk 

később kapáltunk, nyáron arattunk, kaszáltunk, ősszel betakarítottunk. Télen beszámolót írtunk és 

tartottunk, elkészítettük a következő év termelési tervét és kezdődött miden elölről. Év közben 

egész évben, tejet termeltünk, sertéseket neveltünk. Istállókat építettünk. Igaz a párt politikájának 

következtében a gépi mezőgazdasági munkákat nem a gazdaság végezte hanem egy állami 

vállalat a Gép és Traktor Állomás, aminek ki kellett fizetni elég búsás áron, termékben, (búza, 

zab, árpa, kukorica), vagy pénzben, (cukorrépa, dohány, kaszálás, burgonya), a munkálatait. 

Hogy ez mit jelentett? A kollektív gazdaságot, valahogy egy kéz és láb nélküli emberként lehet  

elképzelni. Olyannak akinek termelni kell, de nincs traktora, ekéje, boronája. Sőt ami még 

rosszabb volt a megtermelt árút amivel fizette a munkát a kollektív, potom áron számolták el. S, 

hogy még gazdaságtalanabb legyen az egész és a párt politikája érvényesülhessen, a 

kollektívekben nem volt önköltség számítás. Ha a tej literjét 2-3 lejjel termelted meg, csak 1,50 

lejt kaptál literéért, ha búzát 2-3 lejért kilónként, akkor is csak 0,5 vagy 0, 75  lejt kaptál kilójáért. 

Csak egyetlen hajtóerő volt, a minél nagyobb hektáronkénti átlagtermés elérése. Ennek voltak 

alárendelve az újonnan előállított és a szovjetből behozott  búza  fajták. Akkori szovjet búzafajták 

voltak a Bezosztája-1, egy tar búza, a Scorospelka-3, s még volt a Harrach, a Ponca és a Triumph. 

 Az első kettőt valahol a Szovjetunióban fundálták ki, még a 30-as évek elején. Akkor ott, 

és itt most, a párt csak így tudta  biztosítani, s evvel a módszerrel a városi munkásság ellátását, 

mert félt a parasztól, hogy a megtermelt terméket nem fogja az államnak eladni és így nem jut el 

a munkásságnak. Egyrészt ennek a helyzetnek a félelem, volt az oka, másrészt az alakuló 

kollektíveknek nem volt pénzük arra, hogy gépeket, traktorokat vásároljanak, hisz' még gépek 

sem nagyon voltak akkoriban. A 60-as évek végén kezdték el az UTOS traktorokat gyártani, 

amelyek mintáját valahonnan Amerikából másolták le és amelyeket később az elég jól teljesítő 
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UTB traktorok váltottak fel. Kelet-Németországból kerültek hozzánk az új zsákos C-1-es ezüst 

színű kombájnok. Mindezek megvásárlására a kollektíveknek nem volt pénzük, nekik az 

istállókat kellett építeni, igaz ezt is elég nagy állami támogatással. 

 Désfalván történt pályám egyik legnagyobb szerencsétlensége. Akkoriban a 60-as évek 

végén jelent meg egy új angol rovarirtó szer az ALDRIN, ami egy idegméreg volt. Mi a rajoni 

Növényvédelmi raktárból vettük fel, ingyen kaptuk. A lucerna porozására használtuk. Én a 

munka kezdetén, kötelességemhez híven felkészítettem a porzást végző tagot, munkavédelmi 

szempontból, aláírattam vele a munkavédelmi kiképzésről szóló jegyzőkönyvet aminek alapján 

elvégezte a lucerna  porozását. Nem is hibázott. A történtekért nem ő volt a hibás. De mit ad az  

Úr?! Este amikor bejött a porozógépével a munkát végző, kiképzett kollektivista, a gépet a 

borjúistálló udvarán hagyta. Egy szemfüles gondozó aki észrevette, hogy egy pár marék  por, a 

gép fenekén maradt, gondolván, hogy ez egy egyszerű  bolhapor, kimerte s még az este folyamán  

a hízásra beállított 50 borjút beporozta velük, a bolhák ellen. Másnap reggel, a bekent ötven borjú 

a földön vergődött, nyöszörgött, rugdalt és döglött sorjába. Nagy volt a riadalom az egész 

faluban. Ilyet még senki nem látott. Összehívták a környék állatorvosait, de nem tudtak semmit 

sem tenni, injekciókat is adtak, de hiába, már csak a döglést tudták jegyzőkönyvbe venni. 

Borzalmas látvány volt az istálló és az udvar, ahová kihuzigálták a szenvedő állatokat. Az 

idegméreg megtette hatását. A borjak sorjában elpusztultak és még a húsukat felhasználni sem 

lehetett. Az állatorvosok, nagyon helyesen, megtiltották. Nagy kára lett ebből a kollektívnek. 

Engem nem tettek szerencsére felelőssé, mert nem a munka közben történt a baleset, s csak egy 

ember hibájából keletkezett. Ha jól emlékszem az embert sem büntették meg. Minden elsimult, 

mert rossz példa lett volna, az akkor jól menő désfalvi kollektívnek, az ilyen negatív példája. 

Később az ALDRINT egerek, patkányok irtására is használtuk. Letettük az Aldrint egy papírra 

valahova a szekrény alá, ahol az egerek jártak. Ha rajta keresztül mentek az egerek vagy 

patkányok, hasukat a por égetni kezdte és ezért kaparni kezdték. Ez volt a végzetük. Az egereket, 

pockokat később megaszalódva, kiszáradva kaptuk meg. Nagyon hatásos volt. 

 Egy párthatározat alapján téli mezőgazdasági tanfolyamokat kellett szervezni a kollektív 

tagjainak. Könyveket kaptunk, felkészítőkön vettünk részt a Maros Megyei Agronómusok radnóti 

Házában, (régi Rákoczi kastély volt). De a tagság nem nagyon volt kíváncsi, főleg a párt szavára, 

nem nagyon járt előadásokra. Sőt sokan ki is jelentették, hogy télen hagyjunk békét nekik, mert 

karácsony van, vízkereszt van, az állatokat kell kúrálni, kukoricát kell fejteni, (morzsolni), a ház 

körüli munkákat kell elvégezni, mert a nyáron nincs erre idejük. Ezért sok kellemetlenségünk is 

volt. Igaz egyik rajoni párttitkárnak, éppen az előbb említett Potcoavă elvtársnak, volt egy elég 

érdekes kijelentése  azon panaszainkra, hogy nem jönnek el  a tagok az előadásokra. A kijelentése 

így szólt: „Ugye ott vannak a kinyomtatott, ingyen kiosztott tankönyvek, (magyarul is 

megjelentek), juttassák el minden kollektivistához és már az is jó lesz, ha a tag a juhok őrzése 

közben kitépi a könyv lapjait és abból szivart sodor és elszívja”. Viszont a pártaktivista minden 

hétfő délelőtt a rajoni pártbizottságnál beszámolt ezekről is, amikor a rajoni vezetőket informálta,  

(itt számoltak be az elmúlt hét eseményeiről, a jóról de leginkább a  rosszról). Ezt onnan tudtuk 

meg, mert kedden mindig ha baj volt, kinn volt egy rajoni pártitkár és kezdődött a lemosás. Mit 

tehettem, hogy sikerüljön egy kicsit, s taníthassam is az embereket az újról, a mezőgazdaság 

szépségéről. Sokat gondolkoztam amíg arra az elhatározásra jutottam, hogy egy diafilm vetítőt 

veszek és hozzá mezőgazdasági, de főleg magyar meséket bemutató diákat. Szerencsére akkor 

Vásárhelyen kaptam is ilyen diákat. Megbeszéltem az elnökkel és egyet értett vele, s az 

elgondolás sikeres volt, elkezdtek jönni az emberek, az asszonyok az előadásokra. Este kezdés 

előtt kiálltam a kollektív ajtajába, ahonnan le lehetett látni a falufőutcájára és láttam amint jönnek 
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kis lámpásokkal a kezükben az emberek jöttek az előadásokra. Boldog voltam, embereimet a 

tanulás lámpásainak éreztem és neveztem el magamban. 

  A faluba közben kihelyeztek egy magyar nővért, az orvosi rendelőbe Vásárhelyről. Fiatal 

volt és szőke, egyedül volt ő is és én is a falu idegenségében. Valahogy megismerkedtünk  s talán 

egy kicsit könnyebb vérű is volt és egyszer lejött hozzám egy este, vacsoráztunk s amikor 

komolyabb dologra került volna sor, kopogott valaki az ajtón. A feleségem volt...Kolozsvárról, 

aki a hétvégére jött ki hozzám. Mindezek után is, a feleségem mellettem maradt, de az egyetemre 

akkor nem ment vissza. 

 Közben kijött hozzám apósom is, akinek az akkoriban orosz libáknak mondott libákat  

adtam ajándékba, melyeket elvitt Újszentesre. Ezeket a libákat a haranglábi állami gazdaságtól 

vettem és annyira zajosak és veszélyesek  voltak, hogy senki, még az udvarra sem mert bejönni 

hozzám. Kitűnő házőrzők voltak, finom húsuk is volt és nagyra is nőttek, 50-50 tojást is tojtak. 

Teltek a hetek, a hónapok, amikor is egy reggel a fő utca közepe táján egy kisebb gyülekezetet 

láttam és odamentem. Az emberek a református templommal szemben, a túlsó oldalon voltak 

összegyűlve és beszélgettek. Kérdésemre amivel megakartam tudakozni a kis gyülekezet okát, azt 

a választ kaptam, hogy egy nagy kemencét kaptak egy leppendi származású román ember háza 

alatt akkor, amikor bővíteni akarta házát. Bementem, s tényleg egy irdatlan nagy, történelmi 

időkből származó tűzhelyet láttam én is. S körülötte sokféle kerámia darabot és  más töredékeket. 

A gazda nem akarta abba hagyni a munkát és ezért javasoltam a kerámiadarabok összegyűjtését 

amit a szemben levő református templomban helyeztünk el, a fiatal református pap engedélyével. 

 A ház amelyben ezt a régi tűzhelyet találta a gazda, kinek neve DARABÁN volt, a 

Kisküküllő első magas teraszának szélén állott, s valamilyen régi időkből származó civilizáció 

maradványa lehetett. Jó lenne ha tovább lehetne kutatni, de igaz mellette ma is sorakoznak a 

házak. Valamilyen kapcsolatban kell legyen ez a hely a bernádi történelmi telephellyel, amelyet  

a kolozsvári Történelmi Múzeumban látott hasonló díszítésű kerámiák alapján a bükki  

civilizációként határoztam meg. Valamikor itt őrhely, szálláshely lehetett a Kisküküllő partján. 

  Csak a téli mezőgazdasági oktatáshoz kapcsolódik a következő eset. Már fel voltam 

költözve a régi házból a kollektív központjába, ahol két szobát kaptam, (volt elég mert kúria 

volt). Volt egy konyhánk és egy szobánk. Megszületett Kolozsváron Attila fiúnk és nyárára a 

nyári vakációra kijöhetett a feleségem, vendégeket fogadhattunk.  

 

 
Három tagú a család 
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Édesanyám, én, Juci, Moldován Ilike, Dina, Máthé Laci orosz felsége, Moldován 

Laci, Dinocska, Máthé Laci lánya, s Attila kocsiban, Désfalván a  kastélyban, 1964-ben 

 

 Itt már villany is volt. Ekkor ötlött fel a gondolat bennem, hogy vegyünk a kollektív 

részére egy televíziót. Amelyben minden héten a tagok láthatják a tv-ben közvetített 

mezőgazdasági tanfolyamok előadásait. Az „úrfi” egyet értett evvel és megvettük Désfalva első 

televízióját. De persze ez tragédiát is jelentett, mert a televízió a szomszéd szobában volt 

felállítva és mellette aludt a fiam is meg mi is. A televízió pedig késő estig ment. Vége volt a 

nyugalmunknak, én próbáltam egy programot elfogadtatni, de nem lehetett. A fiatalsággal 

kerültem konfliktusba. Addig, hogy elromolt a sok kéztől a televízió és az „úrfi” javaslatára 

többet nem javíttattuk meg. De volt egy másik csendháborítás is. A nagyteremben bálokat 

szervezett szombatonként a fiatalság, ami szintén zajos volt. Késő este sokáig is szóltak a  

zeneszerszámok. Újabb konfliktusom volt, mert nem akartak lemondani a fiatalok a 

szórakozásról. Désfalván akkor nem volt kultúrház. Itt a kúrián voltak a nagygyűlések, táncok, 

mindaddig amíg egy botrány robbant ki. Az oldalsó bejárat alatt, ahol mi jártunk be a lakásba, 

egy mély pincebejárat volt ahová este a fiuk le-le vitték a lányokat és a falnak támasztották, 

csókolóztak, szerelmeskedtek. Egyik alkalommal egy szülő, bekente a pincelejárat falát 

degenyeggel és megnézte, hogy melyiknek és hány lánynak volt a háta  degenyeges? Így kiderült, 

hogy a fiatalság nem a kommunista erkölcsöknek megfelelően szórakozik és betiltották a 

táncokat,  nagy megkönnyebbülésünkre. 

 Közben kislibákat, récéket csirkéket is neveltünk az udvaron, ott volt az udvaron a   

Moldován Lacitól kapott vadászkutyánk is a Cézár, amely nevéhez méltóan nőtt meg és élt. A 

feleségem gyanút fogott mert egyenként kezdtek eltűnni a kis csirkék, libák, récék minden nyom 

nélkül addig, amíg az ablakból megláttuk, hogy a kiscsibék semmit sem sejtve sétálgattak a 
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békésen  figyelő Cézár orra előtt, amikor is Cézár egy óvatlan  pillanatban rátaposott a kiscsibére 

és egy kis vergődés után a nagy szájában eltüntette. Ekkor határoztunk úgy, hogy 

megszabadulunk Cézártól és 100 lej ellenében, amit én fizettem ki, odaadtam egy cigánynak, 

hogy elvigye. A kutya akkoriban kb 200 lejt is megért. 

 Attila fiam is kezdett nőni, egy kosárra volt szüksége, ahol napközben cuclizhatott s 

meleg is volt az ágyban. Ezért egy kolozsvári utam alkalmával, a Széchenyi téri piacon, egy új 

kosarat vásároltam, amibe behelyeztük Attilát, de néhány nap múlva csak sírt, csak sírt és piros 

foltok jelentek meg a hátán, fenekén éjjel, nappal. Nem tudtuk elhallgattatni. S a foltokat sem 

tudtuk mire vélni. Amikor egy éjszaka a feleségem a sírásra felgyújtotta a lámpát és mit lát a 

kosárban Attila mellett, sok, sok poloskát. Nyüzsögtek. Attilát rögtön kivettük és a kosarat, 

reggel fertőtlenítettem és elégettük. Ekkor láttam meg, hogy míg a  kosár oldala új volt és fonva 

volt, a feneke valamilyen régi deszkából volt betéve, amelyből kimásztak a benne lakó poloskák. 

 Miután feleségem kimaradt az egyetemről otthon finom ételeket  főzött, kitűnően értett a 

főzéshez, sütéshez. Egy alkalommal, talán pünkösd alkalmával nagyon finom  u.n. pozsonyi kiflit 

sütött, ragyogtak a tálon, még fényesek is voltak, szép egészséges gömbölyűek, meg is kóstoltuk 

még melegében, nagyon finomak voltak. De később valahogy mégsem fogyott, inkább a tálon 

maradt mert el kellett mennem valahová, utána nem került az asztalra. Azokban a napokban arra 

jártak valamilyen foltozó cigányok és valamilyen edényt foltoztak meg nálunk is. Feleségem 

mérgében, hogy nem fogyott el a finom pozsonyi kifli, a foltozó Gábor tarisznyájába öntötte a 

finom pozsonyi kiflit. 

 

 
A désfalvi Faluhely 

 

 Fontos emlék és érdekes is, amit Désfalván, egy román kollektivista mesélt. A mesélő 

Cernea Alexa aki annak a fia volt, aki egy harangot talált Désfalva Faluhelynek nevezett 

határában. Valamikor a két világháború  között, egy kocájuk itt egy harangban fialt meg. Földjük 

volt az u.n Faluhelyén, így hívták a désfalvi határ Tatár ösvény alatti részét, (a Tatár ősvény a  

völgyből emelkedett fel Csávás felé a völgy baloldalán). Désfalvi emlékezet alapján itt valamikor 

egy faluvolt, amit a tatárok égettek fel és pusztult el. Tényleg, egy völgy oldalán levő lapos 

helyről van szó. Hogy a koca hogyan kapta meg  a harangot és fialt bele, azt senki sem tudja, 

csak csodálkozott mesélőm édesapja, hogy a kis malacok egy harangban vannak benne. A 

harangot kiszedték később, Marosvásárhelyre vitték és ott szerelték fel. Míg a mesélőm 

édesapjának, cserébe a családban történt halálozáskor, vagy más kérésre, ingyen harangoztak. 

Később olvastam, hogy a harangot a désfalvi templomban szerelték fel. Nem tudom mi az igaz ? 
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 Furcsa dolgok is történtek akkoriban még pártvonalon is. Ha jól emlékszem Alexandru 

Moghioroş, alias Mogyoros Sándor nagyváradi származású  Központi Bizottsági tag, valamilyen 

meghívásra Dél-Amerikába, talán Mexikóba utazott hívatalos látogatásra. Moghioroş elvtárs 

felelt a párt K.B-én a mezőgazdaságért. Ezen a látogatásán látott egy 2-3 m magas kukoricát,  

félméteres csövekkel. Milyen jó lenne ez ha otthon is termelhetnénk, gondolhatta. Gondolatát tett 

is követte, hamarjában hozott haza is belőle, egy pár csövet. A kukorica neve Tuxpeno volt, s 

valahol Bukarest körül egy évig termesztették és ezután jutott Maros megyébe is, egy kisebb 

mennyiség vetésre. A 60-as évek végén,  egy kora tavaszi napon, behívták az elnököket és „jog 

és fejvesztés” terhe mellett kaptak kb.5-6 kg óriásszemű kukorica vetőmagot a Tuxpenó 

kukoricából. Fél hektár terület bevetésére. Az utasítás úgy szólt, hogy négyzetesen kell vetni, 

szemenként. Akkoriban volt a Hruscsov-féle négyzetes kukorica vetési hóbort is. „Úrfi” átadta 

nekem és nekikezdtünk vetni egy fél hektáros parcellába. A kijelölt párttagok, (csak párttagok 

vethették), akik a kézi vetést végezték már elvetették a fél hektárt de még mindig megmaradt 

vagy 2-3 kg mag. Mit csináljunk vele? kérdeztem az úrfit. Semmit sem szólt, csak elvette a 

zacskót és haza vitte Haranglábra, a tyúkjainak. Evvel be is fejeződött a kukoricavetési 

kampányunk. Kelésig nem is volt semmi problémánk vele, csak a kelés után kezdett el úgy nőni, 

hogy mindenki csodájára járt. Géppel nem tudtuk megkapálni, mert az egyik napról a másikra 

akkorát nőtt, hogy a kapa letörte volna. Kézi kapálása is nehéz volt, mert mindegyiket körbe 

kellett kapálni rendkívüli magassága miatt.  A nagyobb gond azonban, a betakarítás körül kezdett 

kialakulni. A kukorica akkorára nőtt, hogy a csöveket letörni csak a  létráról lehetett. Igaz az is, 

hogy reá kellett csimpaszkodni a csőre, hogy letörjön. De a nagyobb baj az volt, hogy nem érett 

be őszire. Késő ősszel is még csak tejes érésben volt. Nehezen, de valahogy csak leszedtük végül 

is. A vízzel teli szemeket valahogy nagy nehezen lefejtették az asszonyok és szárítani kellett. A 

kúria egyik szobájában csináltunk tüzet és próbáltuk szárítani, mire olyan óriási gőz keletkezett, 

hogy még a tűzoltók is kijöttek Dicsőből, mert senki sem tudta, hogy ég is vagy csak gőzölögve 

szárad. Nehezen, de valahogy  megszárítottuk a szemeket és átadtuk a rajoni pártbizottságnak 

Egy pár cső a faluban is maradt, mert a következő években, imitt-amott a háztájiakban fel-fel 

tűntek. A kukoricaszár betakarítása újabb nehézséget jelentett, mert csak fejszék segítségével 

vághattuk le a szárakat. Olyan kemény szára volt, hogy  sarlóval, késsel nem lehetett levágni, 

csak mint a favágásnál, kemény erős fejszecsapásokkal. Takarmánynak sem lehetett használni, 

mert a leveleinek széle olyan éles volt, hogy elvágta az állatok száját. Így a levél kemény is volt 

és ehetetlen. Végül a cigányaink elhordták a házaik befedésére. 

 S a következő évben, hogy hogyan került ez a kukorica a dicsői bolondok házába 

termesztésre, nem tudom. De bizalmas elbeszélés eredménye, hogy a dicsői bolondokháza 

üvegházában is termelték a Tuxpenot addig, amíg elérte az üvegház tetejét. Tovább nem lehetett 

tartani mert kidugta volna a fejét a kukorica és így lefagyott volna a többi növény is. Érdekes 

lehetett amikor figyelték a kezeltek, hogyan nő ki a kukorica az üvegház tetején. Egy darabig 

létráról kísérték figyelemmel a gyorsan és nagyon magasra növő növényt, majd lemondtak 

termesztéséről. Ez kudarc lehetett a rajoni pártbizottság részére. Érdekes, mert az elnyert 

tapasztalatok alapján nem kellett tovább termeszteni a nagyreményű, előbb szemesnek kikiáltott, 

majd silónak óhajtott  mexikói  kukoricát. Toxpenó béke poraira! 

 Désfalvi tevékenységem fonákjához tartozik, egy Degeratu nevezetű román emberrel való 

konfliktusom, aki mint szerény falusi tűzoltó parancsnok, egy vasárnapra gyakorlatokat írt elő 

tűzoltóinak és én nem engedtem el azokat a tagokat, akik pártutasításra vasárnapi betakarítási 

munkákra voltak beosztva. Ő nem értette meg, hogy vasárnap sokkal többen jöttek a párt részéről 

ellenőrizni a megszervezett munkákat mint máskor. Ilyenkor nem csak az aktivista ellenőrzött, 

ilyenkor jöttek ki a rajoni, megyei titkárok, a néptanácsoktól s még a vörös kereszttől is. Be is 
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árult a rajoni néptanács elnökénél, bizonyos Giura Milica elvtársnál, aki kijött és kérdőre vont, 

hogy miért gátolom a tűzoltók munkáját. A kérdőre vonás igaz csak addig tartott, amíg 

elmondtam, hogy egy vasárnapról volt szó, amikor is rajoni pártutasításra általános munkanapot 

kellett szervezni. Ugyanis Degeratu elvtárs nem mondta el, hogy mindez vasárnap volt. Sokáig 

haragudott reám Degeratu, de később csak kibékültünk. Giura Milica különben egy tőről vágott, 

fekete bőrű és hajú, cigányképű demagóg, de nem rossz szívű regáti jövevény volt. 

Pártfunkcionárius, aki a későbbi  területi átszervezéskor, az újabb románosítás alkalmával,  

Maros megye U.J.C.A.P, (Termelőszövetkezetek Megyei Egyesülete), elnöke lett 

Marosvásárhelyen.   

 Abban az időben kezdték népszerűsíteni az alagutas korai paradicsom termesztést. Én 

mindig szerettem az újat kipróbálni és döntöttem. Megvásároltam a szükséges nájlont, (most 

fóliának nevezzük), kiküldtem két kollektivistát az erdőre, vékony mogyorófákat vágni és egy  

ismertető brosúra alapján elkészítettük az alagutakat. A paradicsom termesztésére megkértem a 

csávási Gál Sándi bácsit, aki a désfalvi határban, távol a falutól egy tanyán lakott fiatal 

feleségével Rebivel. Sándi bácsihoz úgy jutottam el, hogy akit megkérdeztem, hogy ki ért a 

zöldségtermesztéshez egyhangúan désfalviak, csávásiak Sándi bácsit ajánlották. Igazuk is volt. Ő 

megtermelte a szükséges paradicsom  palántákat, bejött és a Kisküküllő partján el is ültette 

azokat. A gondozást az ő utasításai alapján désfalvi asszonyok végezték. A tagság nem tudta mire 

vélni az alagutakat. Szokatlan volt. Sokan drágának találták. Olyannyira, hogy kezdett kialakulni 

Sándi bácsi és én ellenem egy ellenséges hangulat mindaddig, amíg majdnem egy hónappal a 

kertben érő paradicsom előtt mi már szedtük a paradicsomot és vittük a piacra. Igaz, egy kicsi 

szerencsénk is volt, mert abban az évben, későn fagyott le sok már a kertekbe kiültetett 

paradicsom palánta, s csak az alagútban termett paradicsommal nem volt baj. Sikerünk volt! Isten 

áldja ma is Sándi bácsi emlékét. Az öreg Sándi bácsink szép fehér hajú, s egy sok respektet 

igénylő öreg ember volt. Tanyáján rengeteg állatot tartott, számukat sohasem tudta.  A kecskéket 

azért tartotta mert tejükkel etette a disznókat, amik csodásan fejlődtek a kecsketejtől. Tőle az 

állami felvásárló, mindig felárral vitte el a hízót. Nyulait nem ketrecekben tartotta, hanem 

szabadon, a kisnyulak az istállóban a jászol  alatt születtek vagy a szénaboglya  tövében. Vágásra 

puskával lőtte saját nyulait. Két szép tehene is volt, amiknek tejéből vajat és  finom túrót készített 

Rebi, aki fiatal  elvált asszony volt, talán két gyerekkel és így fogadta be Csávásról Sándi bácsi 

őket. Egyik alkalommal valamilyen  kérvényt kellett írnom Sándi bácsinak. Egy kemény fedelű 

füzetében hozta a szükséges iratokat, amelyet nálam felejtett. Kíváncsiságból beleolvastam. A 

könyvben Sándi bácsi könyvelése volt. Pontosan fel volt vezetve minden amit  magára és Rebire, 

meg a gyerekekre költött, külön-külön. Ilyen is „Kaparásra Rebinek 30 lej”. Rebi a 

feleségemmel is megbarátkozott, sokszor mentünk ki hozzájuk a tanyára és ők is bejártak 

hozzánk a faluba. Sok kellemes napot töltöttünk velük. 
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Húsvét másodnapján  munkában a dézsfalvi traktorosokkal,  

háttérben a Tatárösvény és a Faluhely feletti oldal.  

Baloldalt a kép szélén Gál Sándor, Sándi bácsi,1963 április 7-én 

 

 Egy vasárnap délután amikor senki sincs  a falu utcáján és kihalt, érkeztek meg Dicsőből a 

tanárok és tanítók közös román nyelvű színjátszó csoportja. Désfalván kevés román élt, így  

kevesen  ültek be a kultúrotthonnak kikiáltott kúriai szobájába. Én csak tölteni akartam a termet. 

Az előadás úgy ahogy lement, s utána  bor került az asztalra és valami ennivaló is. Itt ismertem 

meg egy  ébenfekete hajú, igazi jó alakú román tanárnőt, akivel szóba elegyedtem. Kellemesen 

elbeszélgettünk majd elmentek. Utána véletlenül találkoztam vele egy pár alkalommal Dicsőben, 

köszöntünk egymásnak. A következő évben megint kijöttek előadást tartani Désfalvára. Az 

előadás után bekísértem a hölgyet a városba, pechemre. Hazaérés előtt az esti sötétségből egy 

alak ugrott elém és a hölgynek mocskolódó szavak mellett egy óriási pofont lekent. Erre a hölgy  

elszaladt és pofozkodó is, aki a férje volt. Én maradtam középen, semmit sem sejtve. Később  

kiderült egy pár hét múlva amikor utána érdeklődtem a dolgoknak, hogy  nem voltak jóba a férj 

és a feleség. Veszekedtek. A férj bennem bizonyára az udvarlót sejtette. Rosszul! 

 

* 

 

A haranglábi részben szóba került Nagy-bácsi, a désfalvi pártitkár. Róla tudni kell 

amellett, hogy sohasem bocsájtotta meg pártjának, hogy neki nem állapítottak meg legalább 

akkora nyugdíjat,  mint a haranglábi „kizsákmányolónak”, hogy más érdekes dolgokat is művelt. 

Különben nem volt rossz ember. Valamikor az illegálista időkből hozta pártagságát, elveit és 

gondolkodását. Egyszerű mesterember volt, suszter, nem ismerte a földművelést. De agitált a 

kollektív mellett, mert ez volt a pártfeladata. Nagy barátja volt a hatalmas Szovjetuniónak, 

Sztálinnak és utódjainak. Lenint is sokat emlegette. De rosszat nem tett a falunépe  ellen, pedig 

hatalom volt a kezében. Legalábbis szóban, sok rosszat is tehetett volna. De  nem, nem tett! 

  Az 1966-os évben még titkársága alatt, fordult a kocka. A Román  Kommunista Párt 

K.B-a, élén Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárssal, a szovjet javaslatok ellen fordult, egy olyan 

tervben amikor is Romániának a K.G.S.T-ben egy szovjet tudós takarmánytermelő szerepet 

javasolt, amiből Kelet-Németországban húst termeltek volna, állatok hizlalásával. Ez nem tetszett 

annak a pártnak, amely Románia iparosítását tűzte ki célul. E tiltakozás keretében nyílt 

pártgyűlést hívtak össze, köztük engem is. Innen ismerem a történteket, én akkor még nem 

voltam párttag. A gyűlésen a rajoni kiküldött felolvasta a párt K.B határozatát ebben az ügyben, a 

tiltakozást is és a pártaktivista által felkészített, inkább román párttagok helyeselték a szovjet terv 
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ellen való tiltakozást. A rajoni kiküldött határozottan tiltakozott, tehát kialakult a gyűlésen egy 

szovjetellenes hangulat. A gyűlés végére maradt Nagy bácsi hozzászólása, aki szintén helyeselte 

a párt elítélő határozatát de a beidegződés következtében hozzászólását avval fejezte be, hogy 

„tiltakozunk ugyan a terv ellen, de a Szovjetunióval meg kell tartani a barátságot.” Én a 

Szovjetunió barátja maradok! s javaslom, hogy mindenki az is maradjon! fejezte be hozzászólását 

Nagy bácsi. Egy ilyen fordulat síri csendet okozott. Senki sem mert ellent mondani Nagy 

bácsinak.  Akkor Ő volt a győztes. 

 Mulatságos dolgok is történtek a désfalvi kollektív háza táján. Abban az időben párt 

kampány szólt arról, hogy istállókat kell építeni és olcsón. Így a tagság javaslatára lent a másik 

kúria udvarán a Kis-Küküllő partján építettünk 50 kocának egy fiaztatót. Ebben az új az volt, 

hogy  az égetett és drága gyári tégla helyett, munkát adva a désfalvi cigányoknak, vályogtéglából 

építettük, nem betonoztuk le az alját hanem fa kalupokkal raktuk le és a tetejére nem cserepet 

hanem nádat raktunk. Olcsó is volt, s ahogy most mondanánk környezetbarát is. Télen meleg és 

nyáron hűvös lett az épület. Ide járt a környék csodát látni. Így jutott el a mi kocafialtatónk híre is 

a marosvásárhelyi rádió magyar és román szerkesztőségéhez és így jöttek ki ők, hogy 

beszámoljanak hallgatóiknak a désfalvi olcsó és mégis használható kocafiaztatóról. 

 Elmondtam a mikrofon előtt, az épület  építésének történetét és előnyeit. Azután a 

riporterek avval a felkiáltással, hogy lássuk mit is mond mindezekről az ott dolgozó kuráló, 

(állatgondozó), mikrofonvégre kerítették az egyik kurálót. Kérdezték többek között, hogy mit ad 

a  kocáknak enni. A válasz „pityóka” volt, (Désfalva nem tartozik a székelységhez de a közelség 

következtében ott is használják ezt az elnevezését is a burgonyának). Ez így nem mehetett be 

adásba. Másodszori kérésre is ugyanez hangzott el „pityókát.” Ezután megkérték, hogy  a 

pityóka helyett mondjon  burgonyát, harmadszori próbálkozásra kivágta „krumpli-pityókát!” 

 Nagyon sok problémánk volt a tagság juhaival, de még több az ősszel a hegyekből 

leereszkedő margineni juhászokkal. A csobánnak csak egy törvénye van, a juhoknak jól kell 

laknia, hogy hol, az nekik nem volt sohasem kérdés. Egy-egy sajttal, vagy kucsmának való 

báránybőrrel mindig megkapták a kiskapukat vagy a rendőrnél, vagy  a néptanács elnökénél vagy  

titkáránál. Így volt ez a désfalvi határban is. Frissen kelt búzákat etettek le. A leszedett és 

csomókba rakott szállításra váró kukorica csövek éjjel eltűntek. Így kerültem én is kapcsolatba 

velük, de a másik oldalon mert nekem a termésért kellett felelnem, s bizony a leetetett búza vagy 

az ellopott kukorica nem a betakarított kilókat szaporította. Sok vitám volt velük, de soha  

semmilyen eredménnyel. Igaz akkor hallottam egy vicces megjegyzést, amit most  papírra vetek. 

Kérdés: Milyen a csobán ingének a tisztasági próbája? Válasz: „Ha az inget az útra rakja és az 

összeesik akkor még tiszta viselhető, ha egyben megáll váltani kell!” 

 Egy alkalommal, amikor a határban a munkálatok ellenőrzése közben benéztem egy 

csobán lakóhelyére, épp akkor készült a reggeli. Nagy tűz volt, amely hamar leégett és a parázsba 

a kihűlt puliszkába finom juhtúrót rakott, s a tenyerében egy gombóc formát készített belőle, 

melyet így egyszerűen a parázsba vetett. Amikor 10-15 perc múlva kiszedte piros, ropogósra 

sülve, gőzölgő túrós puliszkával kínált meg. Vannak  a juhász  konyhának is finomságai. Igaz a 

tenyere lehetett volna egy kicsit tisztább is, de a tűz fertőtlenít.       

Érdekességként megjegyzek egy dolgot. A 60-as évek végén bejött egy olyan 

párthatározat, hogy rendbe kell tenni a patakokat, lefolyást kell biztosítani nekik, hogy ne öntsék 

el a szántóföldeket, ne tegyenek kárt a vetésben. Így született meg az a döntés a kollektív 

vezetésének, hogy Csávásről Désfalva felé a Kisküküllővel párhuzamosan folyó patakok medrét 

ki kell ásni, mélyíteni, hogy ne öntse el a désfalvi bőven termő rétet. Különösen a csávásiak, mint 

mindig, kemény munkát végeztek, sok munkanapot szerezve. A sáncásást jól honorálta a 

munkanormákat tartalmazó füzet. Egyik napról a másikra egy szép patakmeder alakult ki, két 
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oldalán magasított parttal. Itt járkálva cserepeket találtam és köztük egy olyan cserépfazék aljat, 

amelyen lábak voltak. Akkor jöttem reá, hogy honnan ered a lábas szavunk. Talán ha 

megkeresem ma is meg van, a lomok között. S még annyit evvel  kapcsolatban, hogy tavasszal 

ezekre a partokra, hogy nehogy kihasználatlanul maradjanak óriás takarmánytököt vetettünk. 

Őszire 60-70 kg-os óriás takarmánytökök lettek. Csodájára jártak tagjaink és a szomszédok. 

Bőven volt mit enni adni a sertéseknek és a teheneknek.  

  S talán az elején kellett volna megemlékeznem a falu székely származású unitárius 

lelkészéről, aki nagyon közel került hozzám. Mint valahol már beszámoltam, naponta mentem 

hozzájuk ebédelni. Ilyenkor az ebéd végére, egy kis kancsóban ott volt a bor, amit mindig 

felhozott a pincéből és megkínált vele. Ilyenkor elbeszélgettünk a múltról, jelenről és jövőről. 

Neki jó volt az én ottlétem, mert volt kivel elbeszélgetni és volt akivel egy pohár bort meginni 

anélkül, hogy felesége, a szigorú Irmus asszony tilthatta volna. Ilyenkor mondta a Lőrincz pap, 

egy borral teli pohár felmutatásával: „Igyunk, hogy pirosodjunk, mert így szép a magyar! Írva 

vagyon a  Máthé 2-12.-ben!” Isten áldása legyen emlékére. Jó barát volt. 

 A borral kapcsolatosan jut eszembe, egyik nagy désfalvi életre szóló tapasztalatom. 

Történt, hogy ősszel le kellett szedni a szőlőt is. Sokan javasolták, hogy legyen egy szőlőbrigád 

alakítva, de még többen ellenezték. Mindenki egyenlő akart lenni így egyenlően juthattak hozzá 

minden termékhez! Előbb nem tudtam, hogy miért van ez az ellentét. Mellette azok voltak akik 

nem értettek a szőlők műveléséhez. De mivel a nagy többség értett hozzá, így az a vélemény 

alakult ki győztesnek, hogy mégse alakuljon külön szőlőbrigád. Az okot utólag tudtam meg a 

szőlőszüretkor. Ugye a munkák a szőlőben nehezek, de ősszel a szüretkor, „jut is, marad is” 

alapon szokott ez történni. Szüretkor kétszer, háromszor is „vittek” a hozzátartozók ételt az ott 

dolgozóknak. De mindig hoztak is. Szüretkor mindenkinek akadt arra járni valója!  

 Érdekes, az elnök nem tett semmit, hogy valami rend alakuljon ki. Viszont engem kért 

meg, hogy szervezzem meg a szüretet. Én semmit sem sejtve próbáltam megszervezni. A  két 

désfalvi brigádnak, kijelöltem két szőlőparcellát, amiről a szüret befejezése után a 

munkanapjaikra való szőlőt szedhették le. S itt jön az amit én nem tudtam, hogy az egyik parcella 

az tiszta Traminer volt, s amely bizony jobb minőségű és finomabb bor készül belőle, mint a 

mellette  levő Leánykából, de ezt a tagok jól tudták. Itt jött a baj, olyan veszekedés lett belőle és 

olyan ellentét a két brigád között, hogy egész ősszel és még a télen is zúgott belé Désfalva, s 

persze ebben hibás én voltam. Tudta Béres elnök, hogy miért nem szólt bele a szőlőszüretbe! 

Azóta is amikor Traminer bor került az asztalra mindig felvillan bennem a désfalvi Traminer 

emléke. 

    

* 

 

  Fülöp Ferenc elnökünkkel, az „úrfival” kapcsolatban már említettem, hogy szeretett 

vadászni. Ugye akkor ez a régi kizsákmányolok által űzött fényűzés volt, s újabban csak a 

pártaktivistáknak járt vadászengedély. Kivétel volt Fülöp Ferenc. Emlékszem egy kedves humorú 

vadász elbeszélésére, ami így hangzik: „A múlt évben egy barátom kérte, mondotta  úrfi, hogy ha 

olyan a nagy vadász vagyok va’ egy nyulat küldhetnél  nekem is. Mire mosolygósan válaszolt      

„úrfi”. Te, hát én küldtem! Nem kaptad meg?  Nem, volt a válasz a barát részéről. Biztos azért 

mert nem nyitottál kaput a nyúlnak, amikor ő belépésért kopogtatott”.                                                                                   

Kedves, ó humorú, igaz úri ember volt, még a nevében is úrfi. Később Csíkszeredában 

találkoztam vele de utoljára, amikor a fiához odaköltözött. A fia, bizonyára ma is ott van. 

Szeredában. Nyugodjál békében úrfi!                                                                              
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 Sok pénzünk nem volt, nem dúskáltunk a pénzben, egy fizetésből kellett megélnünk 

hármunknak. De a falun, sok költekezési lehetőség sem volt. 

 Ritkán bejártunk Dicsőbe, moziba, színházba és bevásárolni. Egy alkalommal be kellett 

vinni a rádiót javításra. Jucival mentünk be, egyúttal be is vásároltunk s a pénzünk úgy elfogyott, 

hogy 3 lejünk maradt a vonatra amely kettőnk részére 6 lej lett volna. Tehát vonattal nem 

mehettünk haza. Mit tegyünk? Utolsó lehetőség lett volna a gyalog való hazatérés a rádióval a 

hátunkon, csekély 8 km hosszú úton. De csak a síneken mert az autóút az sokkal hosszabb lett 

volna. Utolsó mentségként vettünk egy lozinplikket, (borítékos sorsjegy), amellyel legalább hat 

lejt nyerhettünk volna. De sajnos nem volt kegyes velünk ebben az esetben sem a szerencse és az 

utolsó 3 lejünket is elvesztettük és maradt az esti, sínen való haza gyaloglás a rádióval hátunkon. 

De fiatalok voltunk és vidáman értünk haza, igaz kissé fáradtan. Az úton a síneken nem történt 

semmi bajunk. Vagy kétszer kikerültük a vonatot. 

  S mennyire kíséri sorsa az embert, arra legyen egy érdekes désfalvi példa. Habár 

Désfalván nagyon sok cigány élt, a falu Csáváshoz közel levő részében, ahol volt a cigánysor, 

mégis cigány tagja csak egy volt a kollektívnek, egy özvegy asszony egyetlen fiával és Bidi 

Annának hívták. Ő rendesen dolgozott, de volt amikor sokat hiányzott és ezért egy gyűlésen 

szóba is került a neve. Mint olyannak aki nem veszi ki részét a kollektív munkáiban. Az elnök 

avval igazolta távollétét az asszonynak, hogy beteg. Igen beteg az „izéje” volt a drasztikus 

felelete a közgyűlésen résztvevőknek. Ennyi a désfalvi emlék róla. 

De kb.10 -15 év múlva Kolozsváron az Unió utcában sétálva a feleségemmel, megállít 

egy barna fiatal ember, fekete hajjal s megszólított. Tisztán, úriemberként. Cigány volt de én nem 

tudtam mire vélni a megszólítást és a román beszédet. De hamar bemutatkozott „Bidi Mircsa 

vagyok Désfalváról”. Még mindig nem tudtam, hogy kivel állok szóba. De miután elmondta, 

hogy ő annak a Bidi Annának a fia akit én Désfalváról ismerek, leesett a tantusz! S amikor 

elmondta, hogy az egyetemen van Kolozsváron és az agronómián, már kíváncsian kérdeztem, 

hogy hogyan jutott ide? A válasz még érdekesebb volt számomra. Ugyanis elmondása szerint én 

voltam Désfalván a kis cigány fiú példája és azért jött el Kolozsvárra a főiskolára agronómusnak. 

Azóta sem láttam, nem tudom mi lett vele, hova lett. Érdekes lenne megismerni sorsát!  

                                

V. SZÁSZBONYHA. 
MEGSZÜLETIK LÁNYUNK, ENIKŐ. 

                                        

 Múltak a désfalvi évek, de egy szép napon eljutott hozzám a hír, hogy a szomszéd faluban 

Szászbonyhán megürült az agronómusi hely. Pályáztam reá és megkaptam. 1965 április 1-én. 

1875 lejes havi fizetéssel. A váltásba az is belejátszott, hogy „úrfival” valamiért, de ma már nem 

emlékszem miért, vitába kerültem és így a hangulat sem volt a legjobb közöttünk. Valahogy a 

désfalvi emberekhez sem kerültem közelebb, idegennek tekintettek, talán a kollektivizálás 

folytatójának, az elnyomó állam képviselőjének. Igaz, az egyetemi években nagy szerepet 

játszottak az új elvek, a közös munka, a közösség, a kollektív gazdaság építésének feladata. Fiatal 

szívvel ezekben hittem is és harcosa is voltam. Talán észre vették viselkedésemben, városi 

születésemet is. Bizonyára viselkedésem sem volt számukra meggyőző mert, soha senkit „úrfin” 

és az unitárius papon kívül nem tegeztem Désfalván. Távol tartottam az embereket magamtól. 

Még álmaimban is később, kerültem az ottani emberekkel való találkozást azért, hogy ne 

mondhassanak rosszat rólam. Egy kicsit menekültem is Désfalvától.  
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A Bonyhai kígyós Bethlen kastély ma. Valamikor a Kollektív Gazdaság központja volt 

 

 Bonyha valamikor járási székhely volt, ott is jól ment a gazdaság. Központja volt a 

környéknek, heti vásárok helye. Gondoltam jobb lesz ott, s a fenti dátummal átköltöztem 

Bonyhára az ott levő kollektívhez, melynek neve Flacara, Láng, volt. A községhez akkor még két 

falu tartozott Leppend egy tipikus erdélyi  román falú, mélyen bent egy patak völgyében kb.5 km 

távolságra Bonyhától, akkor még úttalan-föld úton. A másik falu Bernát volt, mely egy kisebb 

falu volt és román lakosságú, külön vasút-állomással s közel a Dicső-Marosvásárhelyi főúthoz. 

 Bonyhán két templom és egy imaház szolgálta a hívőket. A református templom amely  

szász nyomokat viselt, uralja a községet, ugyanis egy domb tetején van kikémlelve tornyával a 

Kisküküllő völgyét és a főútra nézve, mintha az ellenséges  csapatokat lesné. A templomhoz fel a 

dombra, hosszú ösvény vezet a faluból. Valamikor két kastélya is volt Bonyhának, akkor amikor 

oda kerültem már csak az egyik volt meg, az egyiket talán még a tulajdonosok bontották le a  

második világháború előtt Itt született a lebontott kastélyban az első erdélyi magyar költőnő Árva 

Bethlen Kata. De nem itt élte le az életét. A meglévő kastély tulajdonosai a kígyós Bethlenek 

voltak. Címerük is megvolt a megmaradt kastély falán és egy latin nyelvű felirat is  közölte ezt 

velünk az épületben, a feljáró tetején.  

 Itt ebben a kastélyban volt a kollektív központja. Kuriából, kastélyba. kerültem. Az elnök, 

egy a rajoni pártbizottságnál nagyon „jól bedolgozott” román ember volt. Idősebb is volt és 

Roşca Ioannak hívták, mellékneve, makedonu volt. Ez a makedon származására is utalhatott, 

fizimiskája is olyan dél-balkáni volt. Tekintélye is volt az emberek között mert sok mindent 

elnézett, hogy neki is elnézhessenek. De bizony sok minden kiderült azokból a dolgokból 

ottlétem alatt, amelyek részéről, a helyzet adta lehetőségek bő kihasználást igazolták. Veje  

erdőmérnök volt, talán ez is utalhat néhány olyan dologra, amely ezeket a tapasztalataimat  

igazolták. Ő nem sokáig volt elnök. Ugyanis egy darabig az elnökök elég komoly pénzbeli 

támogatást, fizetést, is kaptak az államtól és amikor ez megszűnt, ő is átállott néptanácsi elnöknek 

Bonyhán. De soroljam el az akkori elnökök sorát. Mert ottlétem alatt elég sűrűn váltották 

magukat. Volt egy magyar  bonyhai brigádosból lett elnök, neve Lakatos volt, de volt két bernádi  

Munteanu Ioan és Moga Ioan meg egy leppendi Popa Dumitru is. Az előttem ott dolgozó mérnök 
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kolléga nevére, nem emlékszem, de velem szembe rendes ember volt. A faluban román 

ortodoxok is laktak, akiknek a templomuk, ami elég nagy volt, pont a cigánysor tetején volt. 

Kérdésemre, hogy „hogyan került a román templom oda a cigánysor tetejére?” Azt a választ 

kaptam, hogy „a báró ott adott helyet a román templom részére”. Ebben két dolog lehet érdekes. 

Mint munkaerő fontosak, szükségesek lehettek az adakozónak a románok, de nem is nagyon 

becsülhette őket. Később miután eljöttem Bonyháról a falu közepére lehozták a román templomot 

a cigánysor tetejéről. Ottlétemkor még sok olyan román ember élt aki 1944 előtt dolgozott az 

uradalomban, mindenki jó emlékeket viselt az utolsó urakra, például a Beres család. A falu 

magyarsága református vallású, a falu központjában levő nagy református templommal 

összefogva és egy agilis székely paptól vezetve, akit Benczédi Albertnek hívtak, talán  kányádi 

születésű,  családos egy leánnyal. 

 

 
A szászbonyhai református templom 

 

 Megemlítem, hogy e templom javítása közben került akkoriban elő egy székely rovásos 

írásúnak vélt kődarab. Még jelzem, hogy a református templomban van az a családi kőcímer, 

amely a kastély homlokán volt, s amely ottlétem alatt lépcsőnek szolgált a háti részével 

lefordítva,  a kastély előtt levő gémeskútnál. Valamikor 1971-72-ben fedeztük fel, hogy mit is rejt 

az a kő és akkor rögtön felküldtem egy szekérrel a református templomba. Most visszakerülhetne 

a kastély homlokára. Akkor a  kastély már teljesen ki volt ürítve, üres volt. Igaz még a falon 2 

vagy 3 drb. a fél falat beborító velencei tükör volt, aranyos fakeretben. Az egyik tükör akkor tört 

össze amikor a mennyezet egyik gerendája beszakadt. Ez egy éjszaka történt. Ezek a tükrök az 

első emeleten voltak. A kastély udvara volt egyben a kollektív udvara is. A kastély párhuzamosan  

áll a héderfájától bekanyargó úttól, az útra merőlegesen egy gyönyörű lóistálló állt amit a 

kollektív, tehenek tartására  használt. Az udvar  túlsó oldalán új épületekben volt a kovács és a 

bognár műhely. Mindkét mesterember, magyar volt. Ügyes kezű emberek voltak. Az udvaron 

még volt egy raktár helység is, amit talán sertések tartására használtak azelőtt, én kineveztem 

később a nővényvédőszerek és a műtrágyák raktárának. Akkoriban még ritkán kaptunk 

zsákokban műtrágyát, inkább ömlesztve kaptuk, akkor még volt szuperfoszfát is ami egy szürke, 

a nedvességet  könnyen felszívó műtrágya volt, rossz csípős szaggal. Fedél alatt kellett tartani a 

szuperfoszfátot is és a nitrogén tartalmúakat is. Szászbonyha mint a neve is mondja valamikor  

szász település volt, ez a  falu is talán a tatárjáráskor veszítette el szász lakosságát és lett magyar 
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és román lakosságú. Csak a neve, templomi feliratok és elhelyezése utalt már, valamikori  szász 

voltára, s néhány dűlő név, például a Bongor.  

 A Bonyha név, a magyar történészek szerint, az erdélyi Gyula vezér, aki Szent István 

kortársa volt, s akivel háborúba is keveredett, két  fiának egyikétől ered. A két fiút a győztes csata 

után Szent István Magyarországra vitte, ahol tisztes fogságban tartotta Őket. Még le kell írnom, 

hogy nálam van az a jegyzőkönyveket tartalmazó regiszter amely a Bonyhai Olvasó Egylet 

alapszabályzatát és jegyzőkönyveit tartalmazza 1867-ből. Az Egylet alapszabályzatát 1971 

december 11-én kezdtem lemásolni és ennek alapján  írtam is egy cikket a Bukarestben 

megjelenő Falvak Dolgozó Népében, amely meg is jelent. Mellékletben elolvasható az Egylet 

Alap Szabálya. A következőkben újra közreadom a megjelent cikk eredetijét úgy ahogy akkor 

megírtam. 

 

105 ÉVE, HOGY BONYHÁN OLVASÓ EGYLET ALAKULT. 

 

 Bonyha most nagy fejlődés előtt álló Kis-Küküllő menti község ahova 7 falu tartozik, 

talán a megye egyik legnagyobb területű és lakosságú községe. Lakosai románok, magyarok, 

szászok és cigányok. Akik közösségben élve ismerik egymást és szívesen beszélik egymás 

nyelvét. 

 Igaz, hogy községünk felett az utóbbi 2-3 évet kivéve, az új egy kicsit nyomtalanul, vonult 

el. Bonyha abból élt ami már régebb megvolt. Új házakat, üzleteket, középületeket nem építettek. 

Itt volt több iskolaépület, kultúrotthon, üzletek, orvosi rendelő stb. Tehát egy kicsit lemaradt 

Bonyha, mert ott kellett először építeni ahol nem voltak hasonló épületek. Míg a szomszédos 

Leppenden új kultúrotthon vagy Csáváson új iskola épült, Bonyha csak az utóbbi 2-3 évben 

kapott új épületeket. Ilyen az új kereskedelmi egység, önkiszolgáló, textil és vasas bolttal, vagy 

az új gépesítési központ modern épületei. 

 A múltat idézi a központban levő, még renoválás alatt álló közel 500 éves Bethlen kastély, 

mely most már megmentve szolgálja községünket. 

De nézzük azokat akik itt laknak, mit örököltek és mit tesznek ma lelkük és értelmük 

művelésére. 

 Bonyha egy kicsit kultúr történeti szempontból, elfelejtett központ, ugyanis itt született 

Árva Bethlen Kata, neves írónő, a korabeli hímzőművészet szaktekintélye, a kultúra pártfogója. 

Bod Péter tudós munkájának anyagi támogatója. Itt járt Tinódi Lantos Sebestyén, aki az itt 

tapasztaltakat versbe is foglalta. S említsem meg még, hogy élt Bonyhán Döbrentei Károly is 

mint nevelő,viszont olvashattuk nemrég a Berzsenyi Dániel kötetben a Bonyhai Grotta című 

verset, amely a mi Bonyhánkról szól. Kastélyunkról két kép is bekerült a B.Nagy Margit által írt 

„Reneszánsz és barokk Erdélyben” című könyvébe. 

  Mindezek igazolják, hogy itt hagyományok vannak amelyeket ápolni kell! 

 Említettük már, hogy a református templom nemrégi renoválása  alkalmával előkerült egy 

rovásírásos kődarab melynek, jelentését megfejtve bekerült e ritka leletek közé. 

 Szomszéd falunkban Bernádon a Kolozsvári Történelmi Múzeum Vlassa nevezetű 

archeológusa ásatásokat végzett. (Ő volt az aki megtalálta a híres tatárlaki, ismeretlen feliratú 

köveket) s amelyet megtekintett Daicoviciu professzor is. Kár, hogy eredményeikről nem 

beszéltek egy találkozó alkalmával a bonyhai vagy a bernádi  lakosoknak, így itt nem tudják, 

hogy milyen eredménnyel jártak az ásatások. 

 Bonyha múltbeli szellemi életéhez hozzátartozik az 1867 szeptember 22-én alakult 

Bonyhai Olvasó Egylet melynek 32 alapító tagja volt. Ezen Bonyhai Olvasó Egylet 

megalakulásnak jövőben lesz 105 éve. Talán jó lenne megemlékezni róla. De lássuk milyen 
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hagyományai vannak ezen Egyletnek? Tagjai között bizonyára földművesek és iparosok is 

voltak, erre lehet következtetni abból, hogy a tagok között Szabók, Kúrtusok, Bordiak is vannak 

akiknek mai leszármazottai itt élnek és földművesek vagy iparosok. 

  Célját ezen Olvasó Egyletnek a Szabályzata adja meg, mely így hangzik: 

„Alulírottak, belátva korunk fejlődésének sebes haladását, egyfelől azon czélból, hogy a 

napi eseményeket figyelemmel kisértetvén alkalmilag magunkat tájékoztassuk, másfelől pedig, 

hogy általában a közmívelődés terén társalgás, meg hírlapok és könyvek olvasás által magunkat 

előbbre vihessük, társaságot alakítunk melynek neve Bonyhai Olvasó Egylet.  

Egyesületünk czélja a művelődés lévén, társul fogadunk mindenkit aki velünk egy czélra 

törekszik”. 

 Tehát figyelembe veszik, vagy jobban mondva észreveszik, érzik, hogy az élet, koruk 

élete, sebesen fejlődik s lemaradni nem szabad. Mintha mai emberek beszélnének. Kettős célt 

tűznek ki: 

1. A napi hírek, (politikai, kulturális, gazdasági) megismerése  

2.  egy magasztosabb cél, könyvek és társalgás segítségével „magunkat előbbre vigyük.” 

 A megrendelt újságok névsora „Hon”, „Igaz monda”, „Magyar Néplap”, „Hazánk és 

Külföld”. Viszont már 1867-ben bizonyos Barton Károly a falu bírája, felajánlja, hogy mivel az 

egyletnek magyarul nem tudó tagjai is vannak, így megrendelik a Siebenburgische blatter-t és 

Bonyha község pénztárából a román ajkú felebarátok művelődhetése tekintetében egy román 

lapot, a magyar ajkúakra nézve az úgynevezett Budapesti Hivatalos Lapok meghozatalát ajánlja 

fel. Nagyon szép és nemes tett volt 1867-ben, hogy Bonyha minden nemzetiségű lakójára gondolt 

az Egylet.  

 Bizonyára, 1848 szelleme loboghatott  fel, mert az Egylet a kiegyezés után alakult meg. S 

itt nálunk Erdélyben 1848 nagyon sok tanulságot hozott. 

 Erre vall azoknak a könyveknek a címe is, amelyeket az elnök Borosnyai Lajos az 

egyletnek ajándékoz: 

1. (Bölöni) Farkas Sándor: Észak Amerikai utazásai. 

2. Garibaldi: Emlékezései-hét füzet. 

3. Római régiségtár (Belláktól). 

4. I. Nagy Péter muszka cár élete. 

Ma is megirígyelhetné akárki, könyvei között ezen könyveket. 

 Igaz, a könyvállomány összetételére nézve, még nem került elő dokumentum. De  ezek a 

könyvek azt igazolják, hogy az Olvasó Egyletnek nagyon haladó szellemű tagjai voltak, 

demokratikus és más nemzeteket szerető és elősegítő szellem uralkodott tagjai között. 

 Bölöni Farkas Sándor Észak-amerikai útja, akkor már 3 kiadást ért el, de nem 

mondhatjuk, hogy nagyon elterjedt  lehetett, mert a példányszám nem lehetett magas. Viszont a 

tény, hogy ezt a könyvet adományozta arra vall, hogy az Egyletet érdekelte az új, a fejlődés úgy 

ahogy azt a szabályzatban lefektették. 

 Benkő Samu Bölöni Farkas Sándorról való értékelése álljon itt, mely megvilágítja az 

Egylet szellemi életét is. 

 „Bölöni Farkas Sándor kora egyik legsokoldalúbb egyénisége, a társadalmi haladást a 

legváltozatosabb eszközökkel szolgáló demokrata. Igazi közösségi ember, aki a társadalom jobb, 

igazságosabb rendjét, a nép kiművelését és a szépségalkotó humánum diadalra juttatását, 

aszkézisre hajló szerénységgel s a maga mutatástól való félelem szorongó érzésével munkálta 

egész életében, fáradhatatlanul. Szervező és író: Kezdeményezte illetőleg létrehozta a polgári 

művelődés nemes intézményét és az erdélyi magyar írásművészet nemes hagyományokra 

visszatekintő műfajaival az útleírással és naplóval beírta a nevét az irodalomba”. 
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 Tehát feltehető, hogy a Bölöni Farkas Sándor szervező munkájának is hatása volt a 

Bonyhai Olvasó Egylet megalakulása. 

 A felújuló forradalmi szellemre vall, Garibaldi az erdélyi ember szemében a szabadságot, 

a forradalmat jelentette. 

A harmadik könyv a Római régiségtár, az örök szellemiség képviselője, az akkori 

szellemi élet mértéke. 

A negyedik könyv, I.Nagy Péter muszka cárról, bizonyára divatos könyv volt. Sokan 

forgathatták ezen nagy orosz cár élettörténetét. 

Jó volna ha megkerülne a könyvek jegyzéke, s talán egy pár könyv is előkerülhetne. 

Érdekes, a jegyzőkönyvekből kiderül, hogy az általános politikai, kulturális ismereteket 

hamarosan kibővítik, s már a 3-ik közgyűlésen Hegyesi Kálmán meghozatja a „Kertészgazda”  

című lapot a következő megindokolással „Egy hasznosnak mutatkozó s a helyi viszonyokhoz 

mérten, igen célszerű gazdasági lapot hozatunk meg”. 

  A 4-ik közgyűlés már az Olvasó Egylet Termében kerül sor, ahol „az egyleti tagok 

számosan jelennek meg”. Collégyumi ifjakat is vesznek fel 50 frt. félrészvény lefizetése  

ellenében. 

 Elemezve ezen Egylet tevékenységét megállapíthatjuk, hogy nagyon sokoldalú 

művelődési lehetőséget biztosított tagjainak, politikát, szépirodalmat, gazdasági, sőt az 

„Üstökös” című humoros lap megrendelésével a humort sem hanyagolták el. Kár, hogy ma nincs 

hasonló mozgalom, ezen Egylet demokratikus és nemzeteket összekötő szelleme ma is 

összefoghatná Bonyha község többajkú, de egyet akaró népét. 

Az Olvasó Egylet jegyzőkönyveit tartalmazó regisztert 2009 augusztusban  elküldtem Dr. 

Kakassy Sándornak Dicsőszentmártonba, megőrzésre. 

 

 

A bonyhai Ólvasó Egylet alap szabályzata 

 

  Szászcsávás és Szászbonyha valamikor a szász földhöz tartozhatott, de mivel a szász 

falvak közösségének a szélén voltak, határként szolgálhattak, könnyen sérthetők voltak és így a 

török, tatár pusztításkor néptelenedhetett el szász lakossága. Bonyha kb.1-2 km-el beljebb van a 
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Dicső-Balavására-Szováta úttól, de rajta van állomása a Balázsfalva-Dicsőszentmárton-Szováta  

vasúton. Nincs messze Bernádon keresztül, a Marosvásárhelyre vivő úttól. Rétjei a Kisküküllő  

mentén vannak. 

 De Bonyhán várt a munka, megérkezésem után kiválasztottam a kastély szélén levő külön 

bejáratú szobát és ott rendeztem be mérnöki főhadiszállásomat közel 8 évre. A kollektív 

főkönyvelője, egy Bali nevezetű bonyhai születésű magyar volt. Értett a könyveléshez. Az ő 

irodája a főbejárattól jobbra volt. Mellette rendeztük be a bejárattal szemben levő vezetőségi 

ülések megtartáshoz szükséges, nagy termet. Szép fehér meszeléssel tettük rendbe, boltíves volt. 

Az elnök a baloldalt székelt, ritkán. Az udvar értékes fákkal volt tele. Ide jártak a környék 

erdészei ezen fák értékes magvait beszerezni és sajnos innen vágták ki a szekerek kerekeihez 

szükséges  fákat, de szerszámfáknak való fákat is, az elnök jóváhagyásával. Jutott is, maradt is 

alapon. A kollektív nem ment a legjobban, de  nagyon el volt ismerve, mert az elnök román  volt, 

az ő fajtájuk. 

  Nekem egy nagyon rendes lakást biztosítottak, amely egy a valamikor, a faluban élt zsidó 

kereskedő háza volt. A lakás két szobát, konyhát, éléskamrát, egy nagy tornácot, gazdasági 

udvart és kertet foglalt magába. Házbért fizettem a néptanácsnak, de elfogadható árban, mert 

bizony a fizetésem sem volt nagyon nagy, összesen előbb 1900 lej, majd 2550 lej, havonta. A 

lakás előtt az utcára volt a zsidó kereskedőtől maradt üzletrész, ahol akkoriban konfekciós árút, 

meg szöveteket, selymeket árult két román eladó. Családom is, én is, jól éreztük magunkat. 

Villany volt, kút volt az udvaron és gáz is, nem mint Désfalván. 

 Odaérkezésemkor a községhez és egyben a kollektívhez is, még két falu tartozott  

Leppend és Bernád. Leppend nem volt nagy falu, de teljes lakossága román volt. Egyetlen 

magyar nevű ember lakott ott, egy nagy család Molnar-nak hívták őket és még emlékeztek arra, 

hogy  valamikor eleik magyarok voltak. Bosszantották is ezért  a többiek a legfiatalabb Molnart 

aki jó dolgú, ügyes és nagy orrú ember volt. A faluban még élt egynéhány említésre méltó ember, 

de jobb ha  inkább a közösségre  emlékezem. 

 Egyénileg meg említeném azt a  vállalkozó szellemű embert, aki a falu bejáratánál lakott 

és egyik évben az új elnök választásakor arra buzdította a közgyűlést, hogy válasszák meg őt, 

mert ő 8-10 lejt fog adni egy munkanapra, 5-6 kg búzát, kukoricát, burgonyát, cukrot, szőlőt, 

pálinkát, bort. S mindez fel fog menni 25-30 lejre összesen. Ez szép ígéret volt, de teljesen 

szokatlan, ilyesmi nem szokott megtörténni ilyen gyűléseken s így a tagság nem is vette  talán 

komolyan és nem is választotta meg elnöknek.  Ő egy olyan ember volt, aki egy kicsit ki is lógott 

a többiek közül, mert könyveket olvasott, a brassói meteorológiai állomásnak szolgáltatott 

adatokat. Volt hőmérője és pluviómétere, ugyanakkor naponta egy kis noteszbe feljegyezte a 

meteorológiai piktogrammok segítségével az időjárási helyzetet, esős, felhős, viharos, napos stb. 

időt. S ezért kapott havonta 60 lejt is, magyarázta nekem egy alkalommal. Egy másik említésre 

méltó ember volt a brigád raktárosa és ugyanakkor pártitkára. Vékonydongájú, nem nagyon 

művelt elme volt, de  szerette munkáját és soha sem ellenkezett senkivel. Szerették  falus társai és 

képviselni is tudta. őket. Nagyon felragyogott a csillaga akkor, amikor egy alkalommal Banc 

elvtársnak közkívánatra Maros megye első román első titkárának, aki  t.k. elkezdte Maros  megye 

tudatos románosítását, felvetette a Bonyha-Leppendet összekötő kb. 6 km-es földút 

rendbetételének szükségességét. Ha jól emlékszem Banc elvtárs holtmarosi (Maros megyei  

születésű volt), aki akkor kijött Bonyhára egy választási gyűléssel kapcsolatban  „korteskedni”.  

Pártitkárunk akkor, meleg ígéretet is kapott az út rendbetételére, de addig amíg én ott voltam 

semmi sem történt útügyben. Jóval később 10-15 évre reá olvastam egy újságban, hogy jár 

Leppend és Dicsőszentmárton között egy autóbusz. Megérdemelték a Leppendiek.  
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 Leppend, egy eldugott völgyben fekszik, a Kis-Küküllőre nyíló völgy mögött eldugva 

olyannyira, hogy Bonyha felől a falu nem is látszik, mert egy párhuzamos oldal eltakarja 

Bonyhától. Csak  a falu szélén levő egy-két ház látszott akkoriban, amelyek utólag épülhettek. 

Pont az előbb említett Molnarék háza. De érdekes volt a templomuk elhelyezése, amelynek a 

tornya a hegy mögül kiemelkedik és rátekint a bonyhai útra, mintha  a toronyból figyelnék, hogy 

ki  jön az úton felfelé Leppend felé? Vagy mi történik az úton? Vagy Bonyha körül? Szerintem  

tudatosan épülhetett a torony így, amelyen keresztül megfigyelhették a törököket, tatárokat, 

magyarokat, szászokat. Leppenden előbb két, majd később három termelési brigád működött. 

Sokan voltak, dolgoztak is de nekik meg voltak a saját törvényeik. Nekünk a bonyhai központi 

vezetésnek ügyelnünk kellett, mert a termékeket mit ősszel az esős idők előtt nem hoztunk ki 

Leppendről tavaszra eltűntek. Így tűntek el vagonnyi termékek búza, kukorica, cukorrépa, bor, 

pálinka. Szétosztották törvényesen, vagy törvényen kívül, csak leppendi határozat alapján, 

elhordták, megették szóval eltűnt minden. Ugyanis a tél folyamán nem tudott senki sem bemenni 

ellenőrizni, hogy ott mi történik csak ha megfagyott az út, s akkor is nagyon nehezen. Élték kis 

köztársaságukban mindennapi téli életüket. Ősszel is sokszor csak a két Leppend felé vezető 

hegygerincen tudtunk bemenni, s valamit kihozni. A bonyhai kollektívnek volt három autója: két 

5 tonnás Bucegi tipusú és egy Steagul Roşu tipusú  teherautója. Ezek közül ez egyik a Bucegi 

tipusú autónak leppendi sofőre volt egy Şerban nevezetű, aki kiszolgálta Leppendet minden 

szállítási  kérdésben. Beteget szállított, kultúrcsoportot, papot, bevásárolt Bonyhán és Dicsőben a 

falus társak részére megbízás alapján és szállított a kollektív részére is, amit kellett, búzát, 

kukoricát, cukorrépát, műtrágyát stb. Télen az ő kocsija, állott a legtöbbet a rossz út 

következtében. Az út annyira rossz volt, hogy egy alkalommal amikor én fenn voltam és  

Leppenden elkapott az eső és utána elindultam haza, az út közepén a kocsim amit én hajtottam a 

legtöbbet és két kitűnő ló volt előtte, lovastól egyszerűen elsülyedt, s csak hívásra tudták a 

bonyhaiak traktorok segítségével kihúzni a lovakat és a kocsit. Akkor tanultam meg, hogy ha a ló 

elsülyed a sárban, ő többet nem tesz semmit, hogy kimeneküljön, csak vár  és vár. Leppendnek 

volt egy nagyon kivételes mikroklímájú, szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas völgye a Făget, 

amelyet újra be is ültettünk szőlővel, s amelyet ügyesen gondoztak és permeteztek a leppendiek. 

Sokszor jobban mind a bonyhaiak. Jóval később olvastam a Dr.Csávossy György  által írt „Jó 

boroknak, szép hazája Erdély” című könyvbe a következőt, az ebben a völgyben termett borról   

„...az itt termett 1841-es asszúbor, az 1855-i évi bortárlaton a következő véleményt kapta...a 

bírálók szerint a tokajival mérkőzhet....”  Ügyes szőlős brigád vezetőjük volt és tudták, hogy ami 

szőlő ott megterem az mind leppendi torkon fog lemenni, mert ugye a szőlő későre szüretelhető, 

akkor amikor az utak elromlanak Bonyha  felé. 

 Egy alkalommal egy délelőtt, épp ez a szőlős brigadéros, miután megnéztük a szőlő- 

brigád munkáját behívott házához, hogy faljunk valamit. Leültetett az asztalhoz, szalonnát vett 

elő, hagymát, pálinkát és bort  majd az ágyhoz ment amit szétvetett s a közepéből kibogyólálta és 

kivette, az este megfőzött puliszkát és az asztalra téve megkínált vele. Jó étvágyat Károly!  

 Itt is nyoma volt az ottani üzletben, annak a zsidó falusi kereskedőnek amely az erdélyi 

falusi életben pont olyan szükséges volt, mint a  pap, a rendőr vagy a tanító. A kis szatócs 

üzletében árulta a sót, gyufát, petróleumot és mindazt amire a határban dolgozó embernek 

szüksége volt. Sokszor hitelbe is adott. az embereknek és sokszor be is csapták de erről inkább   

Bonyhával kapcsolatban írok. A kis zsidó boltos bele tartozott a falu életébe. Nem volt elnyomó, 

nem volt bőrt lenyúzó, mint esetleges városi társai.  Az erdélyi falunak szüksége volt reá. 

Hasonló nyomokkal, sok erdélyi faluban találkoztam  ezelőtt is és utána is. 
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Leppendel kapcsolatban el kell mondanom azt is, hogy ez a pártitkár-raktáros  

összefonódás nem volt olyan véletlen. Ide jártak fel nyáron keményen a szovjet típusú terepjárok 

az u.n. GAZ-ok amelyekkel csak a pártitkárok jártak rajoniak és megyeiek egyaránt és szedték be  

az előkészített zsák liszteket, a demizson borokat, szőlőt, húst, tojást és minden mást ami volt.  Ez 

az alatt történt amíg a brigadérosok, a vezetőségi tagok az elnök és mérnöka pártitkár süket 

dumáját hallgatta vagy éppen minket toltak le  keményen a kampányban való lemaradásért, vagy  

a gabonák  nem időben való beadásáért. Ilyen is volt a pártvezetés. Ezeket a dolgokat leginkább a 

raktáros-pártitkárok végezték, sokszor az elnök hallgatólagos beleegyezésével. vagy utasításával. 

Akik tejeltek azokkal kevesebb baj volt, jobban értékelték őket. Ilyen volt Szászbonyhán is a 

helyzet. Mi mérnökök kimaradtunk ezekből, ezért is voltunk szabadon letolhatók. 

 Még az első években történt, hogy egy leppendi traktorista felborult traktorával és 

meghalt. Ez fent történt az egyik hegygerincen, ahová tényleg meredek út vezetett. Olyannyira, 

hogy a traktor felfelé menet az úton, átfordult hátra és a traktor nyeregben ülő traktoristát agyon 

nyomta. Helyben meghalt. Másnap kijött Major Pál volt vásárhelyi főnököm most már, a  

munkavédelemtől, aki kinyomozta a törtétek okát. Nekem szerencsém volt, mert én térképen  

rajzolva megtiltottam azon az úton való közlekedést, amelyet minden traktorista alá is írt. Így 

csak az ő hibájából történt a halál eset. Igazság szerint neki nem volt ott mit keresnie, csak  

rövidíteni akarta az utat, egy másik parcellához és ezért választotta ezt a meredek utat. 

  Ebben az esetben a legborzasztóbb volt, a traktorista temetésén részt venni. Igaz senki 

sem hibáztatott sem engem, sem a vezetőséget, senki, mert azt az utat már az előttem lévő 

mérnökis letiltotta, sőt a faluban  levő rendőr is  mindig figyelmeztette a traktoristákat, hogy arra 

ne járjanak. Úgyhogy a falustársak, csak a tragikumot siratták, ugyanis gyerekek is maradtak 

utána. De a legnehezebb volt átvészelni az ortodox temetési liturgiát, amely hihetetlenül hosszú  

és nagyon zajos, sokat énekelnek egy hangon. Magamban éreztem a család, a falu fájdalmát, az 

apa, a traktorista falustárs elvesztésében, de ez sehogy sem illet hozzá az én református 

bensőséges temetési tapasztalataimhoz, nevelésemhez. Még nehezebb volt leülni az ott szokásos 

halotti torhoz, ahol pálinkát, bort szolgálnak fel s utána meg kellett enni egy juhból készült román 

készítésű és ízű pörköltet. Az akkor megevett u.n. pománán felszolgált étel íze, hasonló esetekben 

ma is megjelenik a számban. Béke, az akkor tragikusan elhunyt leppendi traktorista poraira! 

Emlékszem fiatal volt és talán egy kicsit bohó is, talán ez okozta halálát. 

 Az élet tovább folyt. A leppendi emberek, észrevettem, az egyik hegygerincről figyelve a 

munkájukat, hogy mindig egy két ember nincs benn a brigád között, mindig elől, vagy oldalt 

figyeltek jobbra, vagy balra. Ez csak szőlő, kukorica vagy burgonya szedéskor történt. Az elnököt 

és engem figyeltek Ugyanis megszerveztek mindig egy két szekeret arra, hogy nyilvántartás 

nélkül megegyezés szerint küldték haza azokat a termékeket  amelyeket betakarítottak a házak 

sorrendjében. Vagyis megegyeztek, hogy minden család kap például 4 zsák kukoricát vagy 10 kg 

szőlőt. Távol voltak a központtól, nem voltak szem előtt, összetartók voltak, románok voltak. 

Sikerült is mindig nekik minden hasonló határozatuk. 

 A bonyhai kollektívet alkotó másik falu Bernád, kicsi falu volt, kevés lakossal de mind 

románok. Volt egy élelmes ortodox papjuk, aki engem is feljelentett Schaitz Bandi bácsinál, a 

dicsői múzeum igazgatónál, mert  egyszer elmentem én is és  kutatni kezdtem a Bernád szélén 

levő kis dombocskán ahol régészeti ásatások is voltak valamikor. Schaitz Bandi bácsi kacagva 

mondta el ezt az esetet nekem. Bizonyára  a pap már megszokta a feljelentéseket más szerveknél 

is ahol több sikere is lehetett. 



220 

 Bernád egy kicsi brigádot alkotott, kevesen dolgoztak, mert a falu már csak öregekből 

állott. A fiatalok Dicsőben, Vásárhelyen, Balázsfalván, Medgyesen dolgoztak, meg iskolákba 

jártak. Nyitott falu volt, elég jó úttal és állomással. Könnyen lehetett ingázni innen bárhova. 

Brigádosa egy szófogadó, jó munkás, jó szervező, jól író, olvasó gazda ember volt. Tőle tanultam 

a következő román közmondást: „Eu sunt mic, nu ştiu nimic, Tata în pod beleşte oaia”, (Kicsi 

vagyok én, semmit sem tudok, apám a padláson kibelezi a juhot). 

Ez a mondóka akkor születhetett, amikor a háború után, tilos volt otthon állatokat vágni és 

így árulta el a gyerek, az apját. 

 Bernádon az egyik évben silózásra készültünk, akkoriban jelentek meg a hazai gyártású 

traktorokra szerelhető greiferek, amivel silót, trágyát lehetett magasra emelni és rakni. Bizonyára  

nekünk nagy újdonság volt. Az új greifert Bernádon avattuk fel. Szépen lehetett a villás greiferrel 

a silót rakni. Raktuk is és ki is gyűlt a falu apraja nagyja, hogy nézze ezt a csodát. Így ült ki nézni 

egy 70 év körüli bácsika is a greifer csodájára. De ő csak nézte-nézte, nem szólt semmit és 

senkihez sem. Majd egy kb. jó óra múltán oda jött hozzám, én is le voltam ülve egy gödör 

szélére, (akkor még ásott gödörbe silóztunk), és odaszólt magyarul hozzám, még a régi magyar 

időből ismerte a magyar nyelvet és elég érdekes szóösszetételben angol szavakat keverve, 

elmondta, hogy ő ilyen greifert már a 30-as években látott Amerikában és ez neki nem újdonság 

csak az emlékeit kavarta fel, majd sírni kezdet. Nem kérdeztem meg az emlékeit, csak így arra 

jöttünk reá, hogy eszerint a román mezőgazdaság kb. 40-50 évvel van elmaradva az amerikaitól.  

  Bernádnak volt egy fura lakója, akit Munteanu Ioannak hívtak és aki ottlétem alatt elnöke 

is lett a bonyhai kollektívnek, de aki arról volt híres, hogy nagyon fukar ember volt. Olyannyira, 

hogy amikor bementek hozzá a férfi látogatói, ugyan a pálinkás üveget elővette, hogy lássák azt 

hogy van pálinkája, de mindig megkérdezte a vendéget, „Igaz hogy nem iszol pálinkát?” és tette 

is el az asztalról, hogy ne fogyjon. 

Valamikor ez a falu is magyarok által is lakott volt, református felekezettel, akkoriban 

amikor én ott dolgoztam a falu felett levő domb tetején magyar feliratú sírköveket olvashattunk a 

gyomok között. Igaz márványból voltak ami gazdag emberekre utalhatott, talán a falu egyik 

tulajdonosának a  keresztfái lehettek. Itt Bernádon valamikor református egyházközség is volt. 

         

ÚJRA SZÁSZBONYHA. 

  

 A szakmából eredően Bonyhán is mint Désfalván is, sokat kellett járni a határt. Itt is ott is, 

igyekeztem a magam részére egy kiskocsit biztosítani, hogy ne keljen senkivel megosztanom azt. 

Így  egy négykerekű kocsim lett, két kitűnő lóval és egy kocsissal akit Toadernak hívtak.  A 

kocsis becsületes román volt és szolgálatkész, ha reggel 4 kor kellett menni, jött. Sokszor volt 

amikor elkérezkedett és akkor én hajtottam egyedül. a lovakat. Nekem nagyon tetszett a kocsi 

hajtása, szerettem Tódortól tanultam a következő kérdést: Cum a venit ţarca în Ardeal?, „tărcat”, 

volt a válasz, (Hogyan jött a szarka s az országba? Tarkán!). Tőle hallottam a Popa de la Sorostin   

román mondást is, ami kb. azt jelenti, hogy akkor oldódik meg valamilyen kérdés, amikor a 

sorostini pap majd megoldja. Volt egy lánya, aki egy szót sem tudott magyarul és mégis  

Sepsiszentgyörgyön végezte el a könyvelői iskolát. Ugyanis Sepsiszentgyörgyön nem voltak 

románok, de így a román vidékről toborozva tartották fenn a román iskolákat, osztályokat. 

Bonyha  és Sepsiszentgyőrgy között a távolság kb. 200 km és idegen magyar környezet. 

 Igyekeztem magamnak megcsinálni a napi programot és azt keményen betartani. 

Általában reggel 4 és 4,30 órakor között keltem, kimentem reggeli nélkül az istállókba irányítani, 

ellenőrizni a fejést, itatást, etetést. Ezután általában, ellenőriztem a traktorosok reggeli idejében  

való indulását, mert ugyebár a traktoros az mindig is külön kategóriája volt a járművezetőknek, 
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mert ők vezetik is a járművet, de dolgoznak is vele és sokat javítják is, helyben és a központban 

is. Bonyhán 14 traktor dolgozott, a hozzávaló gépekkel, 5 kombájn is volt és a traktorosok is elég 

érettek voltak, kivéve persze egy két fiatalt, akik mindig kilógtak a rendből. Ezután mentem be a  

kollektív központjába, ahol a találkoztam az elnökkel, könyvelővel meg azokkal akik a rajontól 

kerestek meg, s azokkal a tagokkal akiknek elintézendő gondjaik voltak velem. Befejezve  

ezeket, úgy 10 és 11 óra között mentem haza  reggelizni, utána pedig újra kocsira fel és mentem 

ellenőrizni a traktorok munkáját a szántást, vetést, szállításokat. Sokszor álltunk az elnökkel 

betakarításkor, oda az istálló padlása alá és emeltük fel a zsákban a kombájnoktól érkező búzát, 

árpát és adtuk oda kiürítésre a fent levő embereknek. A Steagul Roşu teherautó rakományát volt a 

legnehezebb lerakni, mert erre rakták fel a legtöbb 50-60 kg-os zsákot. Fiatal voltam és bírtam. 

 Estére, a telefon mellett adtuk le az  aznapi  telefonjelentést, az aznap elvégzett munkákról 

Ez volt az „operativa”, az operativ jelentés. Bizony sokat hazudtunk, de sokszor a rajon vagy a 

megye mondta meg, hogy mennyit kell jelentenünk. Ezek a jelentések soha nem voltak igazak. 

Egy hazugság halmaz volt, mindkét oldalról. Ezután beszéltem meg a brigádosokkal a helyiekkel 

a központban, a leppendiekkel és a bernádiakkal telefonon a másnapi munkabeosztást. Esténként 

ebédeltem. Ritkán sikerült délben az asztalhoz ülni. Nem is szívesen mentem kampányban délben 

haza, mert ha egy traktor például felzúgott a faluban és nem volt a határban már frászt vert belém. 

„Nem dolgozik, valami történt, megláthatják a pártaktivisták”. Ilyen gondolatok kavarogtak 

fejemben. Kint a határban a traktorok, mindig előttem voltak és láttam mi történik velük. 

Nyugodt lehettem, nem kellett idegeskedni. Az ilyen helyzet kialakulásához az  is vezetett, hogy 

a 14 traktor nem győzte a határban a munkát, sokszor ezért le is voltunk maradva. Bonyhán kb. 

160 ha jutott egy traktorra, nyugaton 10 ha!  A lemaradásért állandó bírálat is járt. A kampányban 

a megyei, rajoni párttitkárok faluról-falura jártak s ha egy traktort vagy kettőt a faluban találtak, 

akkor felelősségre vontak minket mérnököket és nem a Gép és Traktor Állomás  igazgatót vagy a   

traktor brigád vezetőjét mondván azt, hogy a traktorok felett a mérnökök a felelősek. Persze ez 

túlzás volt, mert az elnök is  parancsolt nekik, a brigádosaink is. De ők minket tettek felelőssé 

minden bajért és evvel tartottak bizony rettegésben. Csak akkor lettem megnyugodva ilyen 

szempontból, miután Újszentesre kerültem szintén falusi környezetbe és nyugdíjba mentem. 

Többet a faluban felzajló traktor már nem nekem szólt. 

 Egy évig egyedül gazdálkodtam az új lakásban Bonyhán. Ezalatt amíg a feleségem 

Kolozsváron volt az egyetemen, ugyanis vissza ment befejezni a megszakított egyetemet, kijött a 

feleségem nagyanyja özvegy Gyömbér Jolán, aki 82 éves volt, de még kerékpáron is járt és 

nagyon mozgékony asszony. Kijövetelekor rögtön kézbe vette a ház gondjait, így egy hiányzó 

polcnak az elkészítését is. Bement a kollektív asztalosokhoz és azokkal a mérnök elvtárs 

nevében, megcsináltatta a polcot. Szerencsére két megértő magyar asztalos volt, akik a 

parancsoló nagymamának rendbe tették a mérnök úr polcát. Igaz akkoriban csak mérnök 

elvtársak voltunk, de ő csak mérnök úrnak titulált a háború előtti emlékek és beidegződés  

alapján. Igen mi csak elvtársak leginkább „tovarăşu inginer”, (mérnök úr), voltunk, a „domnu 

doktor”, (doktor úr), cím csak az állatorvosoknak járt ki. Ők mindig más kategóriához tartoztak. 

A falusi ember állataiért, mindig reá volt szorulva, míg mi, a kollektívet jelentettük nekik. Mi a 

kollektívvel jelentünk meg és talán azt is szolgáltuk ki. Vajon ez így igaz? Mi mérnökök a pártot 

és politikáját szolgáltuk ki avval, hogy a kollektívekben dolgoztunk? Ki ad erre a kérdésre 

választ? Én határozottan mondom, hogy nem, mert rengeteg konfliktusaink voltak az 

aktivistákkal, akik mindenhez értettek, mindenben parancsoltak. Ez ellenállást is jelentett 

részünkről, nem minden esetben hajoltunk meg. Így nagyon sokan tettek a mérnökök közül. Nem 

is nagyon néztek minket jó szemmel az aktivisták. De mi sem! Ők voltak a helyi kiskirályok. 
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 De vissza térve nagyanyóra, mert így szólítottuk. Ő főzött, mosogatott, rendezte a konyha 

dolgait. Mi ketten a fiammal Attilával voltunk reá bízva. De egy  nyári este amikor úgy 6-kor be 

kukkintottam a lakásba, mit látok? Öreganyó a tágas tornácon elesve, alig lélegzett már. Mi 

történt? Nem tudtam  felfogni. Azonnal telefonon kértem a faluban levő orvost, aki rögtön jött és 

ellátta  sürgösségileg és kihívta a mentőket. A kórházban  kiderült, hogy öreganyó estében  eltörte 

a forgócsontját 82 évesen. Ezüst szeget kellett volna a csontba beverni, hogy újra járni tudjon. De 

a 82 év miatt, nem  javasolták az orvosok. A gyógyulás után, igaz kissé bicegve is, de újra  sokat 

járt. De mi is történt? A helyszínre jövő milicista egy Kozma nevezetű Vásárhely mellől való 

román ember, aki perfektül tudott magyarul, azt állapította meg, hogy öreganyó elcsúszott egy 

libafoson és ennek következtében esett hátára és törte el a lábát. Viszont Öreganyó 

visszaemlékezései szerint, egy ember támadta meg, aki pénzt kért tőle és vele került dulakodásba.   

 Még mielőtt történt volna a baleset, öreganyó esténként lefekvés előtt, sokat mesélt. Így  

hallottam tőle, hogy még fiatal leánykorában Temesváron a M.Á.V-nál dolgozott. Barátnőjével 

hétvégeken délben, felültek kedvezményes M.Á.V jeggyel a Temesvár-Szeged-Budapest gyorsra  

megnéztek egy színdarabot és még aznap este hazajöttek Temesvárra, a gyorssal. 

 Miután öreganyó Dicsőben kikerült a kórházból, már nem jött vissza Bonyhára hanem 

Temesvárra ment, az unokájához. Ezután nemsokára végzett a kolozsvári Zeneakadémián 

feleségem Juci és kihelyezését kérte Bonyhára, Maros megyébe. Ahogy Ő elmondta mindenki 

meglepetésére, mert jó jegyekkel végzett és kérhette volna bármelyik erdélyi nagyvárosba  

kihelyezését, mert akkor még kevés magyar zenepedagógiát végző tanár volt. Ő Bonyhát kérte és 

kapta meg. Itt a középiskolában tanította a zenét. Akkor még tanítottak zenét is azóta már nem, 

úgy tudom. A középiskola szép nagy épület volt és jó helyen is állt a bernádi út elején. Kik voltak 

a tanártársak? Én csak egy párra emlékszem. Volt egy  moldovai születésű szőke tanár aki a 

Bonyha nevet a román buchna = rossz víz szóból eredtette. De ilyen viz a falu határában nem 

volt! Volt egy román tanárnő is, aki a következő hallatlanul buta történetéről vált híressé 

körünkben. Elmondása szerint amikor a magyarok bejöttek ide Romániába és ők a románok 

fogadták (?), még nadrágjuk sem volt és az itteni románok adtak nekik nadrágot és innen ered a 

nadrág román és magyar szó, a „Na dragá = nadrág”, (tessék, vegyed!), felkiáltásból eredően. 

Szerencsére a nevére nem emlékszem, így nevét nem tudom megörökíteni az utókorra, csak ezt a 

„gyöngyszemét”. Ha jól emlékszem történelem tanár volt. Ezek tanították akkoriban a román 

gyerekeket, történelemre! Talán mostanában sincs másképp. 

  Bonyhára való megérkezésem után, már az első napokban feltűnt Bonyha központjában 

egy általában mindig román nemzeti ruhában járó, nem magas, hosszú fehér hajú és bajuszú 

ember. Utána kérdeztem a különös külsejű ember kiléte után, becsületes nevére már nem 

emlékszem, csúf neve Csikála volt és két dologról volt híres. Ő főzte a faluban a pálinkát saját 

pálinka főzdéjében és ugyanő volt az aki 1919-ben, amikor a románok bejöttek Bonyhára,  letépte 

a községházán levő magyar zászlót. 

 

* 

 

  A község orvosa egy kis termetű magyar orvos volt, akivel hamar megismerkedtem és jó 

viszonyban voltunk addig amíg el nem jöttünk Bonyháról. 

 Bonyhán ismerkedtünk meg a Pomjánek családdal, Bélával, Marikával és két leányukkal, 

Csillával és Anikóval. Béla és Marika mindketten tanárok voltak Bonyhán, az ottani iskolában. 

Béla földrajz tanár és nagy kiránduló volt, míg Marika a felesége német tanárnő és inkább 

otthonülő asszonyka volt. A bonyhai Pomjanek Béla arról volt híres, hogy ősszel összeszedett 

minden vad gyümölcsöt a határban és abból borokat készített. Az igazság az volt a Pomjánek 
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által készített borokkal, hogy néha jó bor is volt közötte. Ez annyira ment, hogy már avval is 

bosszantottuk, hogy már kezdjen el  a kesztyűkből is bort csinálni, mert már kerti nádszékből is 

jó borokat tud csinálni. A család egy német-szász nevű falusi, jó munkájú, szorgalmas, a 

kollektívben is dolgozó családnál lakott, bérletben. A családot Jagernek hívták és 3 tagja 

dolgozott a kollektívben, ami  azonban elég ritka szokása volt a bonyhai családoknak. Kivéve egy 

8-10 fős férfi csapatot amely a kollektív teheneit gondozta. Általában a fiatal magyar férfiak 

Dicsőbe ingáztak, tenyeres munkát végezve. A románság inkább a faluban kapott munkát az 

adminisztrációban, a néptanácsnál, a humán és állatorvosi rendelőknél, az erdészetben, 

felvásárlókként, könyvelőkként, tanárok és tanítókként. Olyannyira, hogy a tanácsnál még a 

takarítónő is román volt, az elnöktől kezdve mindenki. Ez addig tartott amíg átkerültünk Maros 

megyébe és egy idő után, Szentdemeterről ide helyeztek egy Burus György nevezetű fiatal 

magyar nemzetiségű titkárt, (jegyzőt).  

 A kollektív gazdaságban, megjelenésemig is volt  egy magyar főkönyvelő, megjelenésem 

után a két brigádos is magyar lett. A Pomjanek családban nem mindig volt meg az összhang, 

sokat vitatkoztak otthon. „Pomjan”, ahogy mi  neveztük, lengyel származású volt, valahonnan a 

felső Maros mentéről került Gyergyószentmiklósra és onnan egyetemre Kolozsvárra. 

Testvérbátyja viszont,  biztonsági tiszt volt...Marika leánykori neve Radics volt és Temesvárról 

származott, ott élt Temesváron  az édesanyja addig amíg el nem vált Pomjanektől, amikor leányai 

mellé hozta Marika Csíkszeredába. Ma Marika Amerikában él lányaival, ahova bátyjához Radics 

Károlyhoz ment ki Csíkszeredából. Pomjanek Béla pedig ott maradt Csíkszeredában, újra nősült. 

és kirándul. 

 Itt Bonyhán is Ő volt a fő kirándulásszervező, de részt vett minden közösségi  

szerveződésben is. Még megemlítem Bolgár tanítót és nejét, akik szintén a bonyhai  magyar 

művelődéssel foglalkoztak Bolgár Dániel Borosbesenyőből származott. Édesapja is és ő is magas 

szemöldökű volt, olyan mongolos, kazakos kinézéssel. Megemlítem még a Balog familiát a 

központból, ahol a férj Gálfalváról jött Bonyhára, a feleség egy szép szőke, törékeny asszonyka, a 

bonyhai  Báthory Erzsébet-Böbe leány, aki szakmájára nézve magyar tanár volt. 

 Később került Bonyhára, a vásárhelyi fogorvosi egyetemet elvégző és a frissen ide 

kinevezett Dr. Kakassy Sándor,  

 

 
Dr.Kakassy Sándor fogorvos kezében 
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nejével Ürmösi Irénkével Zetelakáról, aki a bonyhai gyógyszertárban kezdett el dolgozni, mint 

gyógyszerész. Érdekes lakásuk volt. Előbb a „kicsi Szerbiában” lakó Gyerkó családhoz 

költöztek, (így nevezték Bonyha Leppendre vezető utcáját, főleg magyarok által lakva),  

kovártélyba. 

  Megjegyzem, hogy dolgos népek lakták ezt a hosszú utcát, de sok volt a civakodás, 

veszekedés is köztük, s talán ezért is nevezték el nagyon komolyan „kicsi Szerbiának”. Majd 

megemlékezem a református papról Berciről, aki felajánlotta Kakassyéknak az egyház 

tulajdonában, a központban levő sárházat, ahol sok szép, kellemes  estét töltöttünk el közösen. Itt 

a legendás sárházban a Kakassy és a Pomjanek családdal. Talán ennyit a bonyhai magyar 

értelmiségiekről akikkel közelebb is kerültünk, megbarátkoztunk az ott töltött évek során. 

Bővebben  róluk és velük a  bonyhai történések, cselekmények ismertetésekor szólók. 

          Kis csapatunk közös kirándulásokat szervezett elöbb Bonyha határába, majd egyre 

messzibb, míg elértük Parajdot, a Kiskű-Havasokat, amelyek t.k csak nekünk voltak Havasok 

mert az igazi neve csúpán Kiskű volt. 

 

 
A bonyhai baráti társaság 1969 októberében a parajdi Kiskű-Havasoknál 

Fent Pomjanek Béla és én, lent Dr. Kakassy Sándor, Pomjanek Marika, Kakassy Irénke és Juci 

 

  De jobb, ha előbb beszámolok a kollektív életéről. El kell mondanom, hogy Bonyhán 

nagyon mozgalmas volt az élet, mert nyitottabb volt a falu, egy volt járási központ, csak magán 

viseli az akkor  megkapott rangok maradékát, hagyományokat. Minden kedden, nagyvásár tartási 

joga is volt Bonyhának, ahol találkoztak a környék emberei. Igaz leginkább állatokat hoztak 

eladásra, de árultak zöldséget is, bútort is és még sok mindent. Itt vette át az  állam a hízlalt 

állatokat is. Désfalva ehhez képest kicsi zárt helység volt, itt mintha új világba kerültem volna, itt 

nagyot lehetett lélegezni. Több barát volt, ismerős és az emberek is nyitottabbak voltak, talán. 

      Egy párthatározat alapján el kellett kezdeni, a bikaborjak hízlalását. Be is állítottunk 50 

darab bikaborjút hízlalásra, de kurálot, (gondozó), nem nagyon kaptunk hozzájuk, cigányokkal 

kezdtük el a hízlalást. Sajnos a cigány munka eredménye nem volt valami jó. Részükre 

gondoskodnunk kellett ételről, italról és sokat kellett biztatni őket.  Magyar gondozó nem került. 
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Próbáltam meggyőzni a magyar gazdákat, jöjjenek mert jó fizetés jár a gondozásért, még külön 

juttatást is helyeztünk nekik kilátásba, mégsem állott kötélnek senki. Vitáim voltak a kollektív 

tagokkal ebben az ügyben, én próbáltam meggyőzni őket, hogy mennyi előnye van annak ha 

közösen hízlalnak, a kollektív gazdaság szép bevételhez juthat a hízlaláson keresztül. De hiába, 

nem jött gondozónak senki, a vitáim alkalmával nekem mindig bebizonyították, hogy hízlalni 

bikákat csak otthon a saját istállóban lehet. Hiába bizonyítottam be nekik az ellenkezőjét, szóban 

nem hittek nekem. S hogy mi lehetett ennek az ellenkezésnek az oka, így  több tíz év távlatából? 

Elsősorban a családi és a falusi tradició, mert  addig mindenki a saját borjait otthon hízlalta és 

adta be az államnak, ami biztos jövedelmet biztosított a család részére. Ez olyan kemény 

szokássá vált, hogy a bonyhai ember kedden kiment a piacra és nem vett semmit, csak figyelt 

délig, délutánig, a piac, a vásár bomlásáig, ekkor az addig megfigyelt és el nem adott borjakat 

vásárolta meg, sokkal olcsóbban, hogy a gazda „ne vigye haza a vásárba kihozott állatokat”. Egy 

másik oka lehetett távolmaradásuknak, hogy talán konkurenciát láttak a kollektívben. Ugyanis 

minden bonyhai kollektivista évente 4-5 darab, sőt több hízott bikát is beadott, amiből házat 

épített, öltözködött és élt. Talán félt, hogy elesik ettől a biztosnak tűnő és jól menő 

tevékenységnek. „Otthon a családban igen, hizlalunk, de a közösben nem”, volt az általános 

vélemény. A bonyhai ember nem tudta felfogni azt, hogy egyszerre 50-100 darabot is lehet 

hizlalni. De lehet, hogy ebben az ellenállásban benne volt a sajátságos hagyományra alapuló 

családi tartási és etetési mód is. Otthon a család minden tagjának meg volt a feladata, a tradició 

szerint, hogy ki mit tesz a hízlalás során. Csak érdekességként említem meg, hogy bármikor, 

bárhol dolgoztak a tagok, estére össze volt gyűjtve a takarmány a hízónak. Kukorica egyeléskor a 

kiegyelt fiatal kukorica szár, kukorica szedéskor 20-30 cső, lucerna és lóhere kaszáláskor a 

legfiatalabb kaszálás vagy sarjú. A hazavitel, a mindig estére odakerülő kerékpáron vagy az 

egylovas  szekeren, vagy éppen a háton történt. Így volt ez akkor is amikor a sajátjukban, amikor 

a gróféban, vagy éppen a kollektívében dolgoztak. A fentiek kemény hagyományok voltak, s 

talán ezért nem  kaptunk bikahízlalásra gondozókat. 

 De nem csak a bikák hízlalásával foglalkoztunk, hanem nagyon sok minden mással. 

Termeltünk búzát több száz hektáron, árpát általában 50-100 hektáron, kukoricát szintén több 

száz hektáron, burgonyát általában 30-50 hektáron, cukorrépát 60-70 hektáron, (ez volt a 

legnehezebben megdolgozható növény, különösen az egyelés). Lucernát, lóherét kellett termelni 

takarmánynak és magnak 80-100 hektáron. De ott volt 30-50 hektár silókukorica is, (betakarítás 

és silózás). Kétféle szőlő is volt a határban, nemes és hibrid, (egy brigádnak általában 5-7 hektár). 

Még gyógynövényeket is termeltünk 5-10 hektáron és 10-20 hektáron zöldséget. Telepítettünk 

őszibarackot és almát is. De ne felejtsem el a legtöbb kézimunkát kérő viszont nagy tradicióval 

rendelkező és biztos pénzbevételt adó dohánytermesztést sem, amit bizony úgy 60-80 ha-on  

termeltünk. Emellett ott volt az állattenyésztés 150-220 drb. tehén, borjúval, 100-200 sertés és 

mindig kaptunk napos csibét is 500-1000 drb-t is. Persze a tejnek egy részét fel is dolgoztuk, 

szeparáltuk, volt tejföl és tehéntúró is. Kevesebb gondunk volt a 300 juhval, (inkább ősszel a 

kártevésekkor), de voltak. Szajván kellett nekik, télre takarmány, tavaszra fürdetés, gyógyszerek. 

Számoljunk be a 3 teherautóról, (sofőr keresés, fizetés biztosítás, benzin és alkatrész beszerzés, 

javítás), kerekes, kovács és asztalos műhely, meg egy 8-10 személyes ácsbrigád. Majd egy 

párthatározat következtében ipari tevékenységet is el kellett indítanunk, ami kúthoz való 

betonkarikák és járdához kocka lapok  betonból való előállításából állt. S mindezeket  vezette egy 

falusi kollektív elnök, segítve egy fiatal mérnöktől és 5-6 brigádostól, igaz voltak csoport 

felelősök is és műhely vezetők is. A kollektívben volt 14 traktor mind 65 lóerősök, ekék, 

boronák, vetőgépek, hengerek tárcsák és 5 kombájn. Az első években még cséplőgéppel is 

dolgoztunk és itt meg kell állnunk. Lakott Bonyhán a Bernád felé vezető úton egy család a 
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Berekben, apa és fia Mátéfy-nek hívták, mindig olajosak voltak. Mátéfy valamikor cséplőgép 

tulajdonos volt és korán  megismertem, mert sokszor hívtuk az állami cséplőgéphez javítani őket, 

mert csak ők értettek hozzá. Akkor még volt egy kicsi 850-es budapesti, talán DIMAG 

gyártmányú kitűnő munkát végző és egy nagy 1100-as román gyártmányú nehézkes, gyengébben 

dolgozó talán Vasile Roaită márkájú cséplőgép a Gép és Traktor Állomásnak. Bocsánat, jelzem a 

fenti gépek a traktoroktól kezdve a cséplőgépekig mind az állam tulajdonában voltak. Mi 

kezetlen-lábatlan ólomóriások voltunk akkor! 

 Ezt a két embert hívtuk ha javítani kellett a cséplőgépeket, értettek hozzá. Az idősebbik 

Mátéfy apró járású de jó kezű szaki volt. 

  Valahogy olyan lehetett mind a vicc szakija, akit megkérnek egy motor javítására, 

amelyet többen már megpróbáltak megjavítani de nem sikerült és elvállalja, de egy nagy ősszeg 

ellenében. 

 Nagy nehezen megszületik az egyesség és akkor a szakink, vesz egy kalapácsot és egy 

ponton amit csak ő tud és ismer, reá üt a motorra és az elindul. 

 Fizetéskor nem akarják kifizetni a nagy ősszeget, hisz csak egy kalapácsütés volt az egész, 

azért nem jár pénz, mondják. Igen, mondta a szaki de, hogy hova kell ütni, azt csak én tudtam.                     

S így meg kellett kapja a kialkudott ősszeget. 

 Én ilyennek képzeltem el az idősebb Mátéfy-t, jó szakinak aki meg is kérte mindig a 

bérét. Egy kicsi utánfutóval jártak, amit egy kis motor hajtott, (talán önjáró favágógép volt 

valamikor). Az utánfutón mindig alkatrészek, szerszámok voltak. Mindig olyasmi amire szüksége 

volt. Tehát nélkülözhetetlen szakik voltak. De nagy hibájuk volt, hogy nem nagyon beszéltek, 

magukba zárkózottak voltak. Egy alkalommal amikor jól működött a cséplőgép leültünk a 

zsákokra és szóba elegyedtünk. Szó-szót hozott addig, hogy bátrabb lett. Megkérdezte, hogy  

hova valósí vagyok? Hogyan kerültem Bonyhára? Szüleimről, családomról érdeklődött.                                         

 De magáról nem nagyon mondott semmit. Evvel be is fejeződött első beszélgetésünk. De 

engem is kezdett izgatni, hogy kik is ők? Honnan kerültek Bonyhára, mert a falusiak elbeszélése 

szerint nem voltak Bonyhaiak. Egy következő alkalmas pillanatban újra leültünk és újra szóba 

elegyedtünk.  

 Ekkor már inkább én kérdeztem. Szomorú dolgokat mesélt. Néhány éve került Bonyhára, 

mondotta már nem emlékszem honnan jött pontosan, de ami fontos az a kálvária, az a 

megszégyenítés ami vele történt 10 -15 évvel előtte. Abban  az időben kezdődött el a kulák listák 

gyártása és azután a kulákok üldözése. Ő valahol Balavásár környékén lakott, ahol cséplőgép 

tulajdonos volt, s ez, kuláklistára tétette őt. Bizonyára nem tetszett a fizimiskája az ottani 

kiskirálynak és szüksége lett a falunak a Mátéfy cséplőgépére, így hát kulák lett belőle.  

 Cséplőgépét, kevés földjét elvették és büntetésként, fentről ahol lakott, onnan  

Balázsfalváig gyalog, csendőrőrsről-csendőrőrsre kísérve nyakában egy  felirattal kellett mennie. 

S a nyakában ez a felirat volt: „Osztályellenség vagyok és kizsákmányoló kulák”. Ilyen és 

hasonló eset sok volt. Emlékszem  szintén Bonyhán mesélte Szigeti János, hogy hasonló okokból 

vitték őt is őrsről-őrsre Balázsfalváig, ahol zárkába zárták egy csíkszeredai tanárral. Neve János  

Pál volt, aki később a Csíkszeredai Történelmi Múzeum igazgatója lett, én ott ismertem meg,  

Dánfalvi születésű volt, nagy érdeme, hogy megmentette a híres  csíksomlyói  katolikus könyvtár  

ősi nyomtatványait és elindította a történelmi múzeumot a Mikó várban. Ilyen emberek kerültek 

kulák listára, börtönökbe. 

 De, hogy vidámabb dolgokról is beszámoljak elmondom egy cigányunk esetét. A 

magyarok, románok egy idő után nem nagyon jöttek dolgozni a kollektívbe, ugyanis akkor 

kezdődött el a dicsői Vegyi Kombinát bővítése, épült az üveggyár, bútorszövetkezet született 

ahova sok munkásra volt szükség. A kollektívek egyre kevesebbet tudtak fizetni a munkanapokra 
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így a  balázsfalvi-szovátai vonat, a gőzős vitte reggel és este hozta haza, a volt kollektivistákat. 

De termelni kellett a kollektívben is, a munkáskézre szükség volt! Így tettük oda a szalmabálák 

asztagba való elrakásához egyik cigányunkat. Dolgozott is úgy ahogy tudott. Emlékszem, amikor 

arra járt egy pártitkár az a bizonyos Olteanu, aki akkor a szomszéd faluba ment, látta a nagy 

munkát és visszajövet jelezte is, hogy jobb lenne olyan embereket oda tenni akik rendes munkát  

végeznek. Sajna, más nem volt, mondottam. Le is dőlt hamarosan az asztag. De, egy alkalommal, 

amikor kimentem a brigádba ellenőrízni cigányunk akkor is ott dolgozott volna. De amint 

megyek az asztag aljában egy csomó szőlőt találtam, kukorica csöveket, tejet két üvegben. A 

cigányunk a tehénistálló mellett dolgozott. Kérdem, hogy miért van eldugva a szőlő, a kukorica, a 

tej?  

 Cigányom nagy büszkén reám nézett és csak annyit mondott félig cigányul, félig 

magyarul, hogy neki a pártelvtárs azt mondta, hogy „Csoseszku elvtárs arra tanít mindenkit, 

hogy onnan kell megéljen ahol dolgozik!” Otthagytam cigányunkat és magamban igazat adtam 

kiszolgáltatottságában és szegénységében. Néhány nap múlva egy reggel, mivel így jó barátságba 

kerültünk, lelkendezve  mesélte „Mérnök elvtárs! Mérnök elvtárs! Boldog a cigány, mert házat 

vettem. Ha arra jár nézze meg, érdemes! 1000 lejért!” Gyanús lett az ár miatt. Aztán tényleg, 

amikor arra jártamkor megkérdeztem sorstársaitól, hogy hol van a vett ház. Megmutatták. A tető 

8-9  drb. az erdőben frissen vágott, vékony faágból állott. Csak az oldala volt kemény, mert még 

ásóval meg sem volt egyenesítve a vert fal. Az ajtóra ablakra mivel nyáron pedig nincs szükség, 

ezen az alapon volt megoldva. De boldog lehetett tényleg a cigányom, mert háztulajdonos lett. 

Akkoriban értettem is cigányul, egy kicsit megtanítottak munkásaink. Phabargyimol = pálinka, 

Tut = kenyér, mele = puliszka, Kaj dzsász mo? Hová mész te? Szo keresz Mo? Mit csinálsz Te? 

Dzsá khere = megyek haza stb. Ennyi maradt meg cigány tudásomból. Mindig volt Bonyhán egy 

éhes  cigány sereg, akiknek ha enni adtunk jöttek  kapálni és más munkákat is végezni a 

kollektívbe, amihez értettek De voltak nagyon rendes  cigányok is, akik ingáztak a dicsői 

gyárakba. Emlékszem egy fiatal házaspárra, akik minden nap rendesen mentek a reggeli vonatra 

és délután jöttek haza.  a gyárból. Rendes  háztartást is vezettek. 

 

* 

 

 Nem volt Bonyhán nagy hagyománya a zöldség termesztésnek, de  voltak családok akik 

ebből éltek a kollektivizálásig is és így  előbb egy 6 majd egy 10 hektárnyi zöldséges kertet 

kezdtünk megművelni és eladva a zöldségeket, elég jó pénzeket is csináltunk belőle. Előbb csak 

Dicsőből, később már Vásárhelyről is kijött az ottani Aprozár és vitte a zöldséget. Két nevet 

említek meg a zöldséggel kapcsolatban, akik  családjukkal a zöldséges  csoportban dolgoztak Vas 

Ferencet a gogáni útról, aki csoportvezető is volt és a Jáger család, aki a hajtatott ugorkánkat 

állította elő, nagy sikerrel. A csoport jól dolgozott, ők voltak azok, akik téli időkben, rendesen 

eljártak a diafilm vetítéssel egybekötött, téli mezőgazdasági tanfolyamokra. Szórakoztató is volt 

nekik a tanfolyam, de bizonyára tanultak is sokat, mert igyekeztem gyakorlati ismereteket átadni 

nekik. Igaz volt honnan Veres István tanárom tarsolyából. Érdekes, hogy  a falusi emberek között 

azok akik zöldséget, szőlőt termeltek vagy az állattenyésztésben dolgoztak sokkal fogékonyabbak 

voltak az újra. Könnyebben lehetett velük, különböző közösségi akciókat elindítani, szervezni 

mint a mezőn dolgozó kollektív tagokkal. 

 A kertész brigád, munkás és jókedvű csoport volt. Ősszel a zöldségek végső 

betakarításakor, mindig egy kis pálinkával ebéddel, borral ünnepelték meg a sikeres évet. A 

zöldséges közepén volt egy nagy  kunyhó, ágakból kukorica szárból készítve. Itt voltak villám 

gyűléseik, itt adták át a vevőnek termékeiket, itt volt a nagy mérleg. Ez egy kicsi központként  
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működött. Itt szervezték meg, az év végi mulatságot is. Így mondták ők. Az első években még 

nem, de ahogy megismertek és közelebb kerültem a csoporthoz, a harmadik vagy a negyedik 

évben elkészült, egy báb különböző zöldségekből. Otthonról került ing, nadrág s a többi  

zöldségből került hozzá. A fej egy  disznótök volt, a szemébe két kisebb paradicsommal, az orra 

uborka volt, szakálla is volt kenderből. A két kezét főzőtökökből rakták ki. Az ingbe, nadrágjába  

minden került mert annak a mulatság végén külön sorsa lett. Nadrágjából kilógott egy jó vastag 

hosszú murok, míg lábait  nagyobb vinetékből rakták ki, cipővel együtt. Úgy egyben, mulatságos 

figura volt, és evvel leptek meg. A jókedv sokszor így, szabadföldi táncba is kerekedett. A 

jókedvet pedig avval zárták, hogy a jól kiválogatott zöldséget amely az ingben és a nadrágban 

volt, szavazással annak adták, aki a legjobban dolgozott és tudott mulatni abban az évben. Ez 

ugyan jelképes volt, mert a palántáktól kezdve a megtermelt zöldségeken keresztül, jó kollektív 

szokás szerint mindent mindig „megosztottak” a gazdasággal. Szükség szerint jutott is, maradt is. 

 Érdekességként említem meg, hogy egy pár szárazabb év után, a párt kiadta a jelszót, 

hogy a zöldségeket ezután öntözni kell, helyi megoldásokat keresve. A jelszó az volt, hogy ne  

drága beruházásokkal, hanem a helyi lehetőségeket kihasználva kell olcsón megoldania az 

öntözést. Így kezdtünk el mi is gondolkozni. A zöldséges a kastély hátánál  volt és mellette folyt 

el a kundi patak, amely  nem nagyon száradt ki  nyáron. Ebből szerettük volna megoldani az 

öntözést. A faluban volt a  Roşca rokonság, akinek egyik tagja, a falu egyik tűzoltója volt és 

kértem hozza ki a tűzoltó felszerelések közül, a  kicsi kerekes szivattyút és próbáljuk meg a vizet 

eljuttatni, a  száraz zöldséges földre. Egy egész délután szerelte a kis szivattyút, és csak estére 

indult el  a víz. Igaz nem sokáig kellett használni  a szivattyút mert nemsokára jött egy jó eső és 

megoldotta az öntözést, önköltségesen. Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy Erdélyben nem 

olyan nagy veszély a szárazság mint például Bukarest körül  Munténiában s a Baragánon.  A párt 

is mindig az ottani  tapasztalatok alapján döntött minden esetben. Így volt ez a régi román időben 

és így van ez ma is, sajnos. Minden határozat és törvény alapja, a bukaresti és környékének  

érdeke és tapasztalata. 

 A másik név emlékeimben, a hajtatott uborkával kapcsolatos Jáger név. Szintén 

párthatározatra, s most már hányadszor, hajtatott uborkát kellett termelni. A hajtatott uborkát 

Kelet-Németország vette át és nagyon jól megfizette Romániának. Sok pénz gyűlhetett be az 

országnak mert valahogy kiderült, hogy a Románia által beinkasszált pénznek csak mintegy 20-

30 % jutott el a termelő kollektíveknek, de még ez a pénz is, elég nagy összeg  volt. Emlékszem 

kilója felment sokszor 7-12 lejig, akkor amikor a többi uborka kilója 0,50-1,50 lej volt. Na ezt a  

tevékenységet vezette Jáger, de úgy, hogy csak családjával dolgozta meg. Ez ment is egy darabig 

amíg észbe kaptak a kollektív irigyei is és elkezdődött a Jáger rágalmazása, hogy lop, hogy a 

felesége árulja a hajtatott uborkát a dicsői piacon addig, hogy két év után Jáger ott kellett hagyja 

a jól menő és jól fizető uborka hajtatást, a rágalmak és pletykák következtében. Néhány szóban 

elmondom, hogy mi is volt az uborka hajtatása. Hajtatásra mindig megkaptuk a magot a 

vásárhelyi Aprozártól. Bocsánat most jut eszembe, nem is az Aprozár adta a magot és vásárolta 

fel a hajtatott uborkát, hanem egy  neve nem volt vállalat. Valamilyen  pártvállalat lehetett  

  Ez egy német előállítású olyan uborkamag volt, amely kitűnően viselkedett a hajtatásra 

használt melegágyakban. Igen, egyszerű melegágyakban történt a hajtatás és ott nevelkedett, 

ápolta Jáger és termett kitűnően. 

 Egyszer engem is megkínált Jáger egy ilyen uborkából készült „csalamádéval”, amelyet a 

melegágyak mellett fogyasztott szalonnával és kenyérrel. Finom volt. 

 A bonyhai legendáriumhoz sok minden tartozott, főleg a gróffal kapcsolatos dolgok, amit 

abban lehet összefoglalni, hogy szigorúak voltak munkásaikhoz. Ott hallottam, hogy például, 

hogyan válogatták ki azokat akik nem dolgoztak megfelelően amikor munkába vették fel a 
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bonyhaiakat. A gyomlálásra, kapálásra felvett asszonyokat az intéző, (románul is magyarul is 

intéző, néha ispán volt a neve), délben ebédkor ellenőrizte de úgy, hogy az ebédre való terítéskor 

elő hívta azokat az asszonyokat akiknek tiszta a kezük, terítsenek, szolgálják fel a kihozott ételt. 

A jelentkezőket ebéd után haza küldte, mert ők nem gyomláltak, nem hajoltak meg, tiszta volt a 

kezük. 

 A népi legendáriumhoz tartozott egy bonyhai zsidó korcsmáros esete, a bonyhai 

fiatalokkal. Ezt több variációban is elmesélték egy pohár pálinka vagy bor mellett. Fösvény volt a 

zsidó korcsmáros, nem akart hitelbe bort adni a fiataloknak. Pedig ők megittak volna egy-két liter 

bort hitelbe is. Volt a korcsmárosnak egy  bonyhai magyar szolgálólánya  akivel összetanakodtak 

a fiúk, egy szombat este. Fogtak egy libát egy szomszéd udvarából és úgy szürkület elején 

bevitték a zsidónak, hogy nem-e veszi meg mert olcsón adják? A fösvénynek az olcsó szó sokat 

jelentett  és  hamar meg is  volt a vásár.  Kifizette a libát és szólt a szolgálólánynak, hogy vigye ki  

és tegye be a ketrecbe. Igen ám, de a leány a fiúkkal való egyesség alapján nem a ketrecbe, 

hanem a fiúknak adta oda a libát. Szép nagy liba volt, s a fiúk egy kicsit összesározták a szárnyát, 

hogy különbözzék az előző libától és egy új fiú, újra bevitte és olcsón újra  eladta, majd  még 

háromszor, összesen ötször megfordult a liba a fiúk, korcsmáros, a szolgálólány, s a fiúk és a 

korcsmáros körben. Szép summa gyűlt össze a fiúk zsebében és estére bementek a korcsmába, 

hogy költsék el az ötször eladott  liba után kapott pénzt 

 Leültek és bort rendeltek, a korcsmáros előbb nem fogott semmi gyanút, de a harmadik, 

negyedik rendelésre igen. Honnan lehet ennyi pénzük a fiúknak és kérdőre vonta őket? 

Jókedvükben a fiúk csak annyit mondtak, hogy a libából. Erre kifutott a korcsmáros az udvarra de 

az 5 liba helyett csak egy  liba volt a ketrecben.  Ekkor kapott észbe, hogy becsapták. De nem 

volt mit tennie, mert a megvásárolt liba meg volt, ott volt a ketrecben de azt, hogy ötször fizette 

ki azt szégyellte volna elárulni. Így járt túl a fösvény korcsmáros eszén a  jó eszű, tréfás bonyhai 

ifjúság. 

Föltétlenül be kell mutatnom X.-t a helyi pártszervezet titkárát. Ő nem volt bonyhai 

születésű, nem messziről a Maros és a Kisküküllő vízválasztóján levő dombok közül 

Vajdakutjáról származott. A Beregben, (Bonyha egyik falu része), lakott. Az övé volt a falu 

utolsó vagy első háza Bernád felől. Ez egy egyszoba-konyhás kicsi vályogház volt, amelyet 

bizonyára  a kollektív segítségével húzott fel. Nem volt gazdag, de  sunyi volt, megbízhatatlan és 

szavát nem tartó ember. Ő volt a pártitkár. Nem hivalkodott, nem dicsekedett rangjával, 

szerényen viselkedett de „amikor és ahol kellett járt a szája”. Kettős tisztje volt, pártitkár és 

raktáros volt, (Nem tudom mennyire volt általános ez a helyzet, de ott a Kisküküllő mentén, 

érdekesen nagyon sok helyt a raktárosok, pártitkárok is voltak és mind románok). Ő volt az aki 

elszámolt mindennel. Emlékszem arra, amikor először meggyőződtem huncutsága felől. 

Többször észre vettem, hogy betakarításkor a határból beküldött termékek a könyvelőségben más 

mennyiségben jelentek meg, mint amit mi beküldtünk és a brigádosokkal nyilvántartottunk. 

Minden esetben kisebbek voltak mint a mi adataink. Erre általában az évi beszámolok írásakor 

jöttem reá, ugyanis ekkor kerültek elébem az évi könyvelési adatok. 

  Hogyan dolgozott a búza beadásával? Ő volt a raktáros, ő adta be, mérte  és  számolt el az  

átvevővel és a mi könyvelésünkkel. Mi a határról küldtük be előbb a cséplőgéptől vagy majd a 

kombájntól a búzát, ahol szintén megmérték, mert vámot kellett fizetni a cséplésért a G.T.Á-nak. 

Ezek a számok sohasem fedték egymást. Tehát a betakarításkor mért mennyiség, a beadott és a 

saját raktárainkba leraktározott mennyiség. Hol lehet a különbség? Figyelni kezdtem minden 

lépését. Első észrevételem volt, hogy az átvevő központ bonyhai román főnöke sokat ivott vele a 

korcsmában beadáskor és utána sokáig. Jó barátok voltak. Számoltam a bevitt autók és zsákok 

számát, de egy napon megbetegedett raktárosunk és én kellett bevigyem és átadjam a búzát és 
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akkor jöttem reá a főnők viselkedéséből, ajánlataiból, hogy itt egy jó üzlet folyt. Raktárosunk 

mindig kevesebb búzát számolt el, amit a főnők eladott más vevőnek és a pénzt vagy osztották 

vagy zsebre tette egyik, vagy  a másik. Ez akkor bizonyosodott be amikor egy ilyen vevő hozzám 

jött átadáskor és azt kérdezte, hogy nincs eladó búzám mert ő megveszi? Én szóba elegyedtem 

vele és elmondta, hogy volt a tavaly ott egy ember s megadta a pontos személyleírását, akit én is 

ismertem, s aki neki felajánlott egy vagon, (10.000 kiló), búzát vételre. Ilyenek voltak a 

megbízható pártemberek. Hogy a pénzét mire költötte nem tudom, mert a háza befejezetlen volt, 

ruhái rongyosok voltak. Igaz szerette az italt. Két gyereke volt, egy fia és egy lánya, akiket 

iskoláztatott. A fiából, ha jól emlékszem, milicista lett. 

 1969 február elsején megszületett második gyermekünk a kislány Enikő. Bonyhán 

született az ottani szülészeten mert ott volt szülészet is. A szomszédban lakó nagy erejű román 

bábasszony segítette a világra. Nagy súllyal és nehezen született, orvosi felügyelet mellett. Nagy 

volt a boldogság a családban, hogy a fiunk mellé egy kislány született, mintha rendelésre érkezett 

volna. Egy fiú, egy leány, egy családban nagyon optimális helyzet. Büszke is voltam 

mindkettőjükre. 

 

 
Enikő a kocsiban, Attila vigyáz rá 

 

Közben éltük a kollektív mindennapi életét. Gyűlésekre jártunk Dicsőbe a rajonhoz amíg 

volt, majd Vásárhelyre miután megszűnt Dicső rajon. A rajonban csak három magyar mérnök 

volt egyik Dombon, Moldován Laci és én, meg egy zsidó mérnök Kóródszentmártonban, a 

Weiszburg. A zsidó kollégánkról az a hír járta, hogy ő nem is volt mérnök csak a  koncentrációs 

táborban kapott egy mérnöki diplomát és azt használja fel. Nem hiszem ezt a hírt el, mert nagyon 

jó kolléga volt, becsületes és így sokszor beszélgettünk sok mindenről vele. Nem szerette 

Ceauşescut ő sem, én sem és ezt elég nyíltan hangoztatta is. Emlékszem, hogy hogyan járt 1966-

ban akkor amikor a szovjet és a varsói szerződés többi katonái, kivéve Romániát lerohanták 

Csehszlovákiát. Kollégám Weisburg, pont azon a napon jött át Rajkánál az akkori magyar, 

csehszlovák határon amikor elindult a támadás. Ők már át voltak jőve a határon és magyar 

területről fordították vissza a magyar és szovjet csapatok, tankosok, de visszamenni már nem  

lehetett a csehszlovák határon, mert azt rögtön lezárták. Ott voltak a magyar, a szovjet és a bolgár 

tankok előtt, akik őket Ausztria felé irányították és át is mentek Ausztriába, mert azok mint 

menekülteket beengedték. Az osztrákok megetették, megitatták őket és 4-5 napig ott is tartották 
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addig, amikor megnyílhatott a magyar-osztrák határ és haza jöhettek. Neki az tetszett elmondása 

szerint nagyon, az egészből, hogy addig amíg bekerülhettek Ausztriába megéheztek és  élelmük 

nem volt csak valami konyakos üvegük volt tele konyakkal és avval oltották éhségüket. Így 

Ausztriába beérkezve mindent egy kicsit rózsaszínben is láttak már. Nem érezték magukat 

foglyoknak, habár tulajdonképpen azok voltak, vagy éppen bottal csinált  menekültek. Később 

halálhírét hallottam. Nyugodjon békében, jó kolléga volt, magyar zsidó volt! A Te nyugvóhelyed 

t.k. ott van valahol a Désfalváról Haranglábra nyúló hegy tetején levő elődeid sírjai mellett.  

 A másik magyar mérnökMoldován Laci volt, aki már akkor Csávásról Királyfalvára 

került és ott mérnökőskődött. Róla is jártak legendák. Mondták hogy amikor felbosszantotta az 

aktivistája hátat fordított neki, haza ment, vette a puskáját és elment vadászni egészen Magyarózd 

határáig. Magányos ember volt. Nagyon szerette az állatokat és értett is tartásukhoz, 

kezelésükhöz. Még Désfalván, egyszer átjött hozzám és a kismalacaimat kiherélte, minden orvosi 

felügyelet nélkül. Ezekből a kismalacokból finom kolbászokat, májast, vérest csináltunk hizlalás 

után. A pártitkárok állandóan jártak nála is, egyszer a már említett Potcoavă elvtárssal találkozott 

az úton, kutyáját vezetve. Ez egy óriási nagy  farkas kutya volt. Megállt a Gaz és kiszállt belőle 

Potcoavă elvtárs és semmit sem sejtve megkérdezte Lacit: „Hová megy a kutyával?” Viszem a 

kutyámat b...szni, nem visz el minket is? Potcoavă elvtárs félre állt, a kutya felszállt a Gaz-ba 

melléje Laci is és hármasban mentek a szukával Dicsőbe a kankutyához. Ezt egyszer röhögve 

mesélte Potcoavă elvtárs. 

 Egy másik  Moldován Laci történet is közszájon forgott Dicső rajonban. Cukorrépa 

egyeléskor megjött az agrártitkár és kiment Lacival az egyelésbe-kapálásba. Persze a 

kollektivisták az egyelést is  elfuserálták és nem ritkítottak az előírásnak megfelelően. Sűrűbben 

maradtak meg a  fiatal  növények a kelleténél. Erre a titkár kezdte felelősségre vonni Lacit, hogy 

miért nem dolgoznak rendesen a kollektivisták? Miért nem ritkítják jobban a cukorrépát? S azt 

kérdezte Lacitól, hogy miért nem magyarázta meg a kollektivistáknak, hogy milyen távolságra 

ritkítsanak? Laci hátrafordult a kollektivisták felé és csak annyit mondott. Nem emlékeztek arra 

amikor azt mondtam, hogy a cukorrépát egy f...sznyi távolságra kell gyéríteni? 

 Hát ilyen barátom volt a Laci! Igaz még el kell mondanom, hogy még Désfalván voltam 

és ő Csáváson, amikor Laci feleségével, Ilikével, aki tanárnő volt és testvérével aki humán orvos 

lett, egy augusztus 23-án felmentünk Szovátára. Persze lent a Kisküküllő mentén augusztusban 

még jó, kellemes nyári idő van, de bizony Szovátán ilyenkor már jól kopogtat az ősz. Mi ezt nem 

tudtuk és úgy határoztunk, hogy nem megyünk fel a fürdőre szállodába, hanem a faluban 

kibérelünk egy szénapadlást és abban töltjük az éjszakát. Így is lett, kitűnő  sarjúba feküdhettünk 

le. Kellemes esténk volt, amit ott közösen töltöttünk, a finom friss sarjúillatban, de bizony az 

éjszaka nagyon bele kellett fúrnunk magunkat a sarjúba, hogy ne fagyjunk meg. Reggel bizony 

dideregtünk. 

 Később került Héderfájára Ozsváth Józsi mérnök, aki héderfáji születésű volt és a 

Héderfáján, (Héderfája Bonyhától 2-3 km-re a főúton levő magyar község), alakult  zöldséges 

brigádot vezette, amely a marosvásárhelyi Konzervgyárnak, pontosabban a medgyesfalvi 

Konzervgyárnak termelte a zöldséget, amelynek igazgatója már akkoriban Király Károly lett, aki 

előbb Kovászna megye híres első titkára volt, majd az  ellenzék vezére lett. Ozsváth Jóska is 

Kolozsváron végzett, de már románul, édesapja ha jól emlékszem épp a zöldségesben volt 

brigadéros. Sokszor találkoztunk, beszélgettünk. Átmentem feleségemmel Héderfájára a 

lakodalmára. Ott láttam az első igazi, jó módú, falusi lakodalmat és a szokásokat. 

 A dicső rajoni mérnökök mind románok voltak. Igaz az egyik állami gazdaságnál volt egy 

Apor báró nevezetű mérnök. Csak egyszer találkoztam vele, meglepett neve, mérnöksége. De ott 

volt ha jól emlékszem a zágori állami  gazdasághoz tartozó egyik részlegnél. 
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 A többi Dicső rajonban dolgozó mérnök, inkább a balázsfalvi román középiskolák fiai 

voltak. Látszott rajtuk a mély nemzeti-vallásos oktatás. Emlékszem Suciu mérnökre aki 

Sövényfalván és talán Ádámoson is volt mérnök. Ő egy nyitott, jó kedélyű  jó társalgású mérnök 

volt, de mindig voltak olyan gondolatai amelyek nem tetszettek a hivatalosságnak. Ilyen volt az 

egyik javaslata, amely arról szólt, hogy itt az ideje, hogy az állam átadja traktorokat és más 

gépeket a kollektíveknek. Emlékszem vállalta javaslata megtevésekor, hogy pont olyan 

feltételeket tud biztosítani az átvevendő  gépeknek, mint  amilyenek most vannak. A traktorok s a 

gépek, nála is csak a szabad ég alá kerülnének mondotta. Ezen derültünk is. Ezt nem lehetett 

megvalósítani akkor, a párt vezetése mellett, mert akkor, hogyan gyűlt volna be a búza, kukorica, 

árpa és más minden a kollektívektől a munkásoknak és exportra. Mert amellett, hogy a 

kollektíveknek nem volt pénzük a gépek megvásárlására, az állami gépi munka természetbeli 

kifizetése potom áron, a beszolgáltatás nehéz folyamatát is helyettesítette. Így jutott a párt olcsó 

élelmiszerhez és így biztosította kötelező beszolgáltatások nélkül a munkásosztálynak a kenyeret. 

Jól kigondolt szovjet módszer volt. Így tulajdonképpen a parasztság tartotta fenn a 

munkásosztályt. Mint annyiszor, eddig. 

 Bonyhán több aktivista is megfordult. Az egyik nevére emlékszem mert furcsa neve volt. 

Olyannyira furcsa, hogy vicces történet is kapcsolódott nevéhez, amit egy gyenge pillanatában 

mesélt el. Az elvtársat Ţîrău-nak hívták, (ez magyarul azt is jelentheti, hogy rosszul vagy). Egy 

alkalommal, egy telefonhívás alkalmával felvéve a kagylót bejelentkezett Ţîrău! A vonal túlsó 

végén levő bizonyára viccnek értette a választ, hogy azt kérdik  rosszul van-e? „Nu-nu, nu-mi 

rău!” volt a válasz, (Nem, nem vagyok rosszul!). Mire egy kis veszekedés alakult ki a két fél 

között amíg kitisztázták a félreértést.  

 Bonyhán telepítettünk 5 ha őszibarackot. Emlékszem még én mentem el a csemetékért 

Râmnicu Săratra. Itt árultak minden utcasarkon egy korsóban,  (demizsonban), és egy csészével 1 

lejért egy pofa bort, (o gură de vin), „nagyon higiénikus”!? körülmények között. Még ott láttam 

Râmnicu Săraton mert egy éjjel az állami gazdaságnál aludtam, hogy az ott lakó kapus 

konyhájában szabad tűzőn főztek, s kérdésemre biztosított, hogy mindenkinél ilyen szabad tűz 

van a konyhában, szobában. Ez úgy 50 évet jelenthetett az én megítélésemben, lükvercben, 

Erdélyhez viszonyítva. Innen hoztam a Cardinal fajtájú, finom őszibarack csemetéket. A 

telepítésben segítségem a fiatal Jager volt, én kitűztem a  fák helyét és ő végezte el a többi 

telepítési munkát. A telepítést messzire a falutól végeztük. Bizonyára mára semmi nyoma sincs a 

barackfáknak. Még telepítettünk egy kis dombra, a Rózsa dombra Leppend felé, vagy 3 ha almát 

is, ez szépen élt addig amíg eljöttem Bonyháról. 

 Az őszibarack érni kezdett 2-3 év múlva és behoztuk a faluba eladásra. Szép finom barack 

volt, jó ízű. De pénzért árultuk egy kis kapus fülkében, a kollektív kapujánál. Ha jól emlékszem 3 

lej volt kilója. Vették is bonyhaiak. De rám szólt az akkori aktivista, hogy két ládával tegyünk 

neki is félre, majd elviszi mikor haza megy Dicsőbe. Igen de az eladó akinek le volt mérve a 

barack és át volt adva eladásra, kérte az árát is az aktivistától, amikor az elvitelére jelentkezett. 

Ebből nagy harag lett. Az aktivista nem tudta megérteni, hogy ebben az esetben neki is ki kell 

fizetnie a barackot. Ez neki nagyon szokatlan volt. Nem vitte el! Sokáig éreztette velem ezt a 

dolgot. Olyannyira, hogy amikor megalakult a községi pártbizottság engem nem választott be a 

bizottságba, habár a pártutasítás szerint a központi kollektív mérnökének benn kellett volna 

lennie. Inkább a gogáni mérnököt hozta, úgy 10 km távolságról. Ugyanis egy  

kormányhatározattal az új  adminisztratív  területbeosztás alapján átkerültünk Maros megyéhez és 

Bonyhához csatolták Gogánt is községileg. Ekkor került Maros megyéhez Segesvár is a 

hagyományos akkor még szásszal és románnal teli város és környéke azért, hogy átbillentse a 

nemzetiségi százalékot a magyar többségről, román többségűre. Ugyanekkor lett a Maros- 
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Magyar Autonom Tartományból csak Maros megye és lett a második román megyei pártitkár 

Nicolae Vereş aki kiskorodi születésű volt, a Kisküküllő mentéről. 

Beszélték és így hallottam róla többek között, hogy a Bécsi-döntéskor, amikor Kiskorod 

Romániához került, s a szomszéd  község Balavására  Magyarországhoz, Vereş Nicolae édesapja  

jó pénzért, sok magyar fiatalt, köztük csávásikat is átcsempészett a község határában húzódó 

román-magyar határon. Akkor a Kisküküllő menti magyar fiatalok jelszava is az volt, hogy nem 

leszünk román katonák, inkább átmegyünk Magyarországra, Marosvásárhelyre és jelentkezünk 

magyar honvédnek. Ebben a csávásiak elsők voltak. Kitűnő magyarok voltak és azok ma is 

bizonyára. Sokszor amikor leültünk egy pohár borra, felzengett a katonadal: 

                                            „A zászlója piros-fehér-zöld,  

                                              A hazája drága magyar föld, 

                                              Ezt védi a Horthy katonája”.  

A csávásiak összetartók voltak, a faluban román nem volt, sem milicista. 

Igaz, voltak Bonyhán kellemetlen perceim is. Általában miután Roşca elnök átment a 

Néptanácshoz elnöknek, elég sűrűn változtak az elnökök a kollektívünkben. Hol Bonyháról, hol 

Leppendről, hol Bernádról két esetben is, majdnem évenként. Így elég bizonytalan volt az elnöki 

vezetés és általában minden gond az én nyakamba szakadt. Ennek voltak előnyei is, de hátrányai 

is. Sok felelősség volt, de én nem voltam olyan adakozó szellemű, mint amilyen szellem ki volt 

alakulva Roşca elnöksége alatt. Én utána néztem, pechemre, a tolvajságoknak, kicsinek, nagynak 

és ez kezdett nem tetszeni egy bizonyos bonyhai csoportnak, akik arra voltak beállva, hogyha 

kaszálni mentek lucernát, este a szekérderék tele volt frissen kaszált lucernával, szőlőszedéskor 

vitték haza a szőlőt, bejártak a pincébe ahol a bort tárolta a kollektív és onnan demizsonnal vitték 

haza a bort, a szeparátortól vitték a tejfölt. Egy ilyen kellemetlen esetről számolok be a 

következőkben. 

 Én semmit sem sejtve, mivel ismertem a vásárhelyi újságírókat a rádiótól és az ottani 

újságtól, kihívtam őket egy gyűlésünkre.  

 Megnyitottam a gyűlést és le is folyt  rendesen, de  a vége felé szót kért egy  Gatya Jancsi 

nevezetű tag és dühösen annyit mondott, hogy „Nekünk nem kell ilyen mérnök mert nem tart a 

népekkel”, és erre a csoportja tapsolni kezdett. Nagyon rosszul esett, mert tényleg éjt nappallá 

téve dolgoztam. Szívvel lélekkel éltem a kollektív életét és eredményeink is kezdtek lenni. Nagy 

leégés volt, de az újságíró barátaink nem vették komolyan, mert azt mondták, hogy hasonló dolog 

sok történt a megyében. Ezt is átvészeltem, Gatya Jancsi azután miután kudarcba fulladt 

javaslata, mert a többség nem értett vele egyet, sem a bonyhaiak, sem a leppendiek, sem a 

bernádiak, csak az ő csoportja, mert ő csoport felelős is volt, kiódalgott a gyűlésteremből. Később 

a következő hetekben bocsánatot kért mondván, hogy két liter bor volt benne akkor és így lett 

ilyen bátor. Volt neki becsületes neve is de ez nem fontos. Gatya volt a bece neve a faluban. 

Le kell írnom azt is, hogy hogyan gyűjtött egyik belső vezető alkalmazottunk bort, a 

kollektív borából. Jóba volt a vincellérrel, (Bonyhán a borászt vincellérnek mondták), akinek 

minden nap oda adott egy 3 literes nájlon lapos palackot üresen. Ez a nap folyamán megtelt és  

teli került vissza, amit az illető táskájában gyanú nélkül haza vitt este. Így egy hónap alatt 90 liter 

is begyűlhetett. Három hónap alatt már 250-300 liter is. Ez így ment évek hosszú során. A 

vincellér mesélte el egyszer ezt nekem, gyenge pillanatában. Azóta elmúlt 30-40 év. 

 De a bonyhai évek arról is híresek nekem és másoknak is, hogy próbáltuk megszervezni, 

fellendíteni a magyar kultúréletet. Ez két dologban is megnyilvánult. Előbb egy bonyhai magyar 

vegyes kórust szerveztünk, az ottani kórusban való éneklési hagyományok alapján és a feleségem 

vezetésével, aki zenetanár volt előbb Bonyhán majd Dicsőben az ottani Művelődési Házban. A 

szervezés persze az én feladatom volt. Előbb  nehezen, de később könnyebben ment a szervezés. 
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A falubeli emberek látták, hogy a magyar értelmiség is eljár a próbákra, így ők is eljöttek, de 

amint idősebb emberek elmondták a kórusban való éneklésnek Bonyhán hagyománya volt, mert 

még 1944 előtt  részt vettek a Dél-Erdélyben szervezett magyar kórus versenyeken, ahol díjakat 

is nyertek 

A kórusban részt vett Dr.Kakassy Sándor és neje Irénke, Pomjánek Béla és neje Marika, 

Benczédi tiszteletes, a Balogh Imre és Böbe a felesége. A próbákat a bonyhai művelődési házban 

tartottuk. Ez a művelődési ház, a református egyház tulajdona volt és 1945 után vette el a 

kommunista hatalom. Szép, tágas nagy terme volt. A kórus egy adott pillanatban 100 tagúvá 

fejlődött és így vettünk részt a Kibéden megtartott Seprődi Jánosnak, az első magyar  

népzenegyűjtő emlékének szentelt Kisküküllő menti kórusok találkozóján. De eddig eljutni, egy 

kicsit nehéz volt. Ugye a kórus tagjai, leginkább a kollektívben dolgozó magyar emberek voltak, 

akik bizony  a napi nehéz munka után esténként tudtak csak a próbákra eljönni. Hangjuk volt, de 

ezt leginkább csak a lakodalmakon és a templomban használták. A megtanulandó dalok tiszta 

csengéséhez, viszont tiszta éneklésre volt szükség. Sokat próbáltunk és érdekes négy szólamra. 

Kakassy barátom és én a basszust erősítettük volna, ha...De miután nem volt zenei fülünk nem  

mindig énekeltünk tisztán, ilyenkor csak én kaptam a kórus vezetőjétől Jucitól nyilvánosan  

letolást. A vége felé már hiányzott a megrovás, mert egyre jobban énekeltünk mi is. Milyen volt a  

repertoár? Kodály, Bárdosi, Seprődi dalokat énekeltünk. „Hej, halászok, halászok, mit fogott a 

hálótok?” A kötelező román dal egy Tudor Jarda mű volt. „Mă dusei la târg la moţ” címmel. 

Sikerünk volt Kibéden! Miután lezajlott a hivatalos verseny a kórus tagjai bementünk a kibédi 

református templomba, ahol a vasárnapi istentiszteleten vettünk részt, gyönyörű zsoltárokat 

énekelve. Ezalatt feleségem a kórus vezetője, egy szakmai megbeszélésen vett részt és mivel a 

templomba való bemenetel előtt volt a kórus lefényképezése így nem került a fényképre, a kórus 

vezetője, csak utólag. 

 

 
A kórus tagjaival Kibéden 

 

Mindenesetre megjegyzem, hogy mindezek a magyar megmozdulások, nem tetszettek az 

ottani román értelmiségieknek, mint például az ottani jóismerős román iskolaigazgatónak és 

másoknak. Az iskola igazgatóval kapcsolatban érdekes történet, a vele  hármasban tartott vita. Az 
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igazgató, Juci a feleségem és közöttem. Habár felesége, éppen az a Muci nevezetű  magyar hölgy 

volt, akinek édesapja, a  désfalvi unitárius pap volt, s ő, az igazgató, mégis rossz szemmel nézte, 

a magyarság művelődési szervezkedését, habár felesége nagy magyar népi táncos volt 

Marosvásárhelyen, ahol megismertem. De ebben a dologban nem volt egyedül, amely nemsokára   

nagyon keményen kiderült. A vita alkalmával nekem be akarta bizonyítani, hogy hibás az amit mi 

csinálunk, mert  csak magyarok csinálják. 

    Nem szabad elkülönülni, a románokkal együtt kell a kórust szervezni.-mondotta. Ez 

általános utasítás is volt különben, párt és kormány vonalon. Hogyan is gondolhattuk mi magyar 

értelmiségiek, hogy ott a délerdélyi Bonyhán, ahol már 30-35 éve tiszta román uralom van, 

tetézve a nacionalista-kommunista román uralommal, hogy csak magyar kórus fog megalakulni 

és működni. Ez elfogadhatatlan volt számukra. Egy olyan 2 órás vita után, engem, mivel nem 

tudott érveivel meggyőzni és bizonyára én sem őt, öreg, tapasztalt rókának titulált. Ma is 

köszönöm ezt a titulust neki. Mert ebből az is kiderülhetett, hogy ezután sem fogjuk feladni 

szervező munkánkat. Ez az elv ma is károsan hat a román magyar viszonyra. De kérdeztem én 

akkor, és ma is kérdem: miért nem volt szabad akkoriban külön megszervezni a magyar 

művelődési életet és még ma is a szeparatizmus vádjával élnek a többségiek, ha magyar 

egyetemet és kulturális autonómiát  kérünk. Tulajdonképpen ezt igazság szerint nem kérni kell és 

nem megadni nagylelkűen, hanem gyakorlatban kell működtetni. az államnak. S, hogy a neve is 

megmaradjon ebben a visszaemlékezésben az igazgató elvtársnak ide írom Toma Mircea-nak 

hívták, valahonnan a regátból származva. 

 

 
A bonyhai száztagú kórus Kibéden, 1972-ben 

 

 Érdekességként leírom, hogy úgy ma reá nézve a kórus Kibéden készült csoportképére, 

emlékezem azokra akik alkották a kórust. Kik voltak ők? A 8-10 román, (őket csak paravánnak 

hoztuk, hogy felfelé a megye felé ne tűnjön csak magyar kórusnak, a vegyes lakosságú bonyhai 

kórus), az értelmiséget leszámítva a nagy többség, mintegy 48-an háziasszonyok-kollektivisták 

voltak. Igaz, a  hölgyek között volt néhány magyar fiatal leány is, akik Dicsőben vagy Vásárhelyt 

dolgoztak. Nem lenézően jegyzem meg, sőt kitüntetőleg, hogy a fakanál és a kapa mellől jöttek 

az énekes asszonyok és ez volt az akkori bonyhai kórus, egyik legnagyobb érdeme. Másik 



236 

érdeme volt az akkori bonyhai kórusnak, hogy az éneklő férfiak között a traktorosoktól kezdve, a 

kisiparosokon keresztül, a falu kanászáig, a kollektívben tisztelettel dolgozó tagokig, mindenki  

részt vett. Ez volt a bonyhai kórus nagy érdeme. amellett, hogy szépen, fegyelmezetten is  

énekeltünk. Szerettem volna mindegyiküket névleg is megemlíteni de sajnos a névsor, ma nem áll 

rendelkezésemre. De Bonyhán biztos emlékeznek azokra akik akkor énekükkel felrázták és 

szórakoztatták a bonyhaiakat, kibédieket és másokat. S ami szintén erőssége volt az akkori 

bonyhai kórusnak, hogy tagjai között nagyon sok fiatal volt. A kórus minőségi munkáját a kórus 

vezetőjének köszönhették a bonyhaiak, aki magas szinten képezte, gyakoroltatta, vezette és 

vezényelte a kórust. A Kibéden készült fényképen 88 énekes van lefényképezve. Néhányan 

hiányoznak róla. Hasonló sikerről számolhatok be a Dicsőben szervezett rajoni  kultúrfesztiválon 

is, ahol meglepetésként hatott a kórus minőségi előadása és szervezettsége. Melyik évben volt? 

1972 nyarán. Talán nyoma is van az akkori kórusnak, mert akkor az elénekelt dalokat felvette 

magnóra a  Kolozsvári Rádió. 

 

* 

 

 De visszatérve a bonyhai kollektív mindennapjára, kutatva a bonyhai írásos emlékek 

között, kezembe került egy 1966 július 18-án, a leppendi brigádban készült jegyzőkönyv arról, 

hogy mit használtak fel permetezéskor. Melyre mint olyan mint akinek igazolni kellett a termelés 

folyamán elhasznált anyagokat. 1966 július 21-én ráírtam, hogy a jegyzőkönyvben szereplő 

almaecetet nem használták fel, mert nem volt mire s így nem lehet elszámolni. Ugyanis ez egy 

olyan falcs jegyzőkönyv volt, amellyel igazolni próbálták az egyik pártgyűlés alkalmával 

elfogyasztott italokat. Az aláírok a Bernádról származó akkori elnök Munteanu Ioan, Holom 

Dumitru, a már említett leppendi raktáros és pártitkár, volt és a két leppendi brigádos Popa 

Dumitru, a későbbi bonyhai elnök, és Şerban Tănase szőlőbrigádos volt. Érdekességként 

megemlítem, hogy jegyzetben odaírták, hogy a borecetet a permetezéskor kézmosásra használták 

míg az orvosi szeszt az állatok kezelésére. Mindkét megindoklás nem volt igaz. Ilyenek is 

történtek akkoriban, de ezek kicsi dolgok voltak. 

 Naponta jártam a határt a tavaszi, nyári és az őszi kampányban ahogy akkoriban nevezték 

a tavaszi vetési, a nyári aratási és az őszi betakarítási és vetési munkákat.  Sok esetben társultak 

hozzám a rajontól kijövő kisebb nagyobb funkciójú elvtársak. Megjegyzem, hogy egy 

párthatározat alapján minden kollektívbe az ott levő pátaktivista mellé kiküldtek a kampányok 

idejére 1-2 hónapra a rajontól, a várostól, vagy éppen a megyétől különböző beosztású 

elvtársakat, hogy „segítsék” a munkálatokat. Mindez olyan igazolásféle volt mindig a felsőbb 

szervek felé, hogy az alsóbb szerv segíti a kampányt, szervezetten és hatékonyan. Igazából az így 

kiküldött elvtársak, sokat nem tudtak tenni. Inkább csak aszisztáltak, mert a mindenható az a 

pártaktivista volt, mindenben és mindenkor. 

 Nem éppen ilyen ember volt Burghelea Teodor, az akkori Dicső rajoni növényvédelmi 

referens, aki inkább ezeket a kiküldetéseket arra használta, hogy tájékozódjon a rajonban folyó 

növényvédelmi munkákról. Ő egy beszerábiai ember volt, talán mezőgazdasági technikusi 

képesítéssel és értett is a növényvédelemhez. Látszott, hogy ott Beszerábiában megtanulta a 

növényvédelmi leckéket. Így ült mellém a kocsimra, egy  kora nyári napon Burghelea elvtárs is. 

Kimentünk a határba a növényvédelmi munkákat megnézni. De miért is írok külön, erről az 

elvtársól? Azért mert mellettem ülve a kocsin, egyszer csak hozzám fordult és reám kérdezett: 

„Nem-e vagyok szász?” Előbb kacagni kezdtem, nem tudtam mire vélni kérdését de komolyan 

kérdezett és vissza kérdeztem, hogy „Miért kérdi?” A válasz  elég érdekes volt: „Mert alkatom, 

gondolkodásom, viselkedésem a szászokra, németekre utal!”, mondta Ő. 
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  Én akkor nemmel  feleltem, mert nem volt a családban német hagyomány tudtommal. De 

ez csak addig tartott, amíg édesanyámnak később elmondtam az esetet és megkérdeztem erről. 

Amikor is kiderült, hogy anyai ágon bizony egy az 1880-as években munkára Borszékre érkező 

német erdész itt maradt szerződése lejárta után is és elvett egy székely lányt aki épp édesanyám 

nagyanyja volt Gyergyóhodosról. A szász ős neve Thalmajer volt, akit a családban 

Thájelmájernek mondtak. Érdekességként jegyzem meg, hogy abban az időben amikor 

Csíkszeredában dolgoztam, az újságban olvastam a borszéki Thalmájerről, aki ott néptanácsi 

alelnök volt, s amikor felmentem Borszékre, hogy találkozzam vele, sajnos szabadságon  volt és 

így nem találkozhattunk. De még érdekesebb, hogy Thalmajer lánnyal 2005 tavaszán találkoztam  

itt Újszentesen, aki Pusztakeresztúron lakik, a magyar határ mellett, családja van gyerekekkel. 

Rokonra találtam itt a Bánságban. Fülöp Mihály korcsmáros felesége.  

 Így indult el egy megismerési, felismerési folyamat, amelyet egy beszerábiai ember jó 

megfigyelése indított el bennem. Köszönöm Burghelea Teodor úr! 

  De a mezőgazdasághoz visszatérve, el kell mondanom, egy kicsit részletesebben, hogy 

hogyan is folyt le egy esős őszi betakarítási és vetési kampány azután, hogy Ceauşescu hatalomra 

került és egyre bizarabbnál-bizarabb határozatok születtek meg a mezőgazdaság terén is. Egy 

ilyen nehéz évben kikerült hozzánk a megyei igazgatóságtól segítségként egy Haiduc nevezetű 

román agrármérnök, aki Dicső rajoni kolléga volt. Jelzem, hogy az ország területének új 

beosztása során került Maros megye Mezőgazdasági Igazgatóságához, hol valamikor én is 

dolgoztam, most sok száz románnal egyetemben. Dicső rajonból akkor került fel Buda Ieronim 

Dicső rajon első titkára Vásárhelyre, megyei titkárnak, a volt rajoni elnök, aki regáti román volt, 

egy cigányképű román, Emil Giurea, Milica, az UJCAP elnökének, (Az U.J.C.A.P, rövidítése egy 

olyan  bólogató szervezet román nevének, amely a kollektív gazdaságokat fogta volna össze). Ide 

került a Dicső rajoni Statisztikai Igazgatóság igazgatója megyei igazgatónak, egy Hársan 

nevezetű ember, aki Dicső rajon néptanács titkára volt, megyei tanács titkárnak, egy  

mezőgazdasági technikus pedig valamilyen megyei főnőknek. De az említetteken kívül százával 

kerültek fel románok az akkor még majdnem tiszta magyar Vásárhelyre. Jól érezték magukat új 

munkahelyükön mind. Így folytatta Nicolae Vereş első titkár elvtárs, a Banc elvtárs által 

elindított románosítási munkát. Régi munkahelyemen Vásárhelyen csak alig maradt egy-egy 

magyar alkalmazott, mind újak voltak és románok. A magyar szakembereket, minket, még 1962 

nyarán egy önkényes párthatározattal kihelyeztek a megye falvaiba. 

 Így került Haiduc barátunk is Vásárhelyre, de mivel ismerte Dicső rajont bizonyára ezért 

küldték ki segíteni a bonyhai kollektívet ebben a kampányban. Egyik fontos utasítása volt az, 

amikor is kézzel kellett elvetni a búzát. Hogyan is történt ez? A sok eső következtében, 

traktoraink nem tudtak sehol sem szántani. De volt Bonyhának egy hegyre menő oldalas része  

amelyet Bongornak nevezett a falu, (bongor németül = bokros oldalt jelent, s még a szász 

lakosságtól maradhatott fenn), úgy kb. 6-8 ha terület amelyet fentről lefelé egyirányban, valahogy 

nagy nehezen két traktor vontatással felszántottunk. Haiduc szerint ezt a területet kézzel kellett 

bevetni, hogy haladjunk. Úgy is lett, kiválasztottunk olyan kollektivistákat akik még egyéni 

korukban kézzel is vetettek és egy  esős napon felállva vagy tízen bevetették zsákból az oldalt, de 

a búza mint kint maradt a föld  tetején. Mit lehet tenni tevődött fel a kérdés? Valahonnan móc 

származása révén kiötölte Haiduc mérnök, hogy erre a bevetett részre többször reá kell engedni, 

hajtani a  kollektív és a falu juhnyáját, hogy betapossák a búzát és így jelenthetünk este 10 ha 

bevetett búzát a megyének, ami különös lehetett nekik is ilyen esős időben, de elment a jelentés. 

A következő évben, ezen a területen bizony nem sok búzát arattunk, úgy  hektáronként 4-500  kg 

alatt. Hát ilyen is volt a megyéből jövő segítség. Nem az elérendő eredmény, nem a költség 

számított hanem az, hogy legyen bevetve jól, akár  rosszul és legyen lejelentve a megvalósítás a 
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megyénél. Emlékszem a traktoristák akik megszántották a Bongort dupla díjat kértek tőlünk, mert 

két traktorral kellett lefelé is húzni az ekét szántáskor. A szántást persze, borona nélkül végezték. 

Dupla költség eredmény nélkül! S hogy hogyan lett 6-8 hektárból 10 hektár a jelentéskor ez 

mindennapi úzus volt, az esti operatív jelentések alkalmával. Még azt is megjegyzem, hogy ha mi 

kicsik is hazudtunk ilyenkor, azt, hogy a rajon és a megye mennyit hazudott az országnak azt a 9  

malacos vicc példájával illusztrálom. 

Akkoriban járt ez a vicc szájról-szájra. A rajon  kérdezi a kollektívet: „Hányat fialt a 

koca? 4-et, volt a bölcs és meggyőző válasz. A rajon erre 6-ot közölt tovább a megyének, a megye 

már kilencet Bukarestnek. Juj de jó csapta össze a kezét a párt Központi Bizottsága. Akkor lesz 

mit exportálni és így ment vissza a parancs a megyébe. Ebből 4-et külföldre adunk el az orosz 

elvtársaknak, de marad a megyében még 5 darab, ebből a megyében elfogyasztanak majd 2-t, s a 

rajonban egyet és még így is marad kettő a kollektívben”. Így ment el orosz földre mind a négy 

és maradt a kollektívnek, a megyének és a rajonnak az operatív hazugság.  

Hasonló esős, őszi kampány élményem egy vasárnapi munkanaphoz kötődik. A kukorica 

betakarításához mozgósította a párt az iskolásokat is. Ők valahol Bonyha egyik hegyének tetején 

levő lapos táblában szedték a kukoricát. Több száz gyerek dolgozott, s utána pedig a traktorok 

már szántották is a földet miután a tanárok levágták a kukorica  szárat és a föld szélére kihordták. 

Ment a munka úgy 2-3 órán keresztül, de azután a gyerekek elfáradtak és szép lassan haza is 

szivárogtak. Az eső is elkezdett cseperegni, borús, nedves és hideg őszi vasárnap volt. Én a 

kétlovas kocsimmal voltam kint a gyerekekkel és úgy 12-és 1 óra között én is beindultam a 

faluba. Épp érkeztem be, amikor Héderfája felől egy tiszta új Gaz fordult be Bonyha felé. 

Szokatlan rendszámú volt, (a rajoni és a megyei pártfőnökök autójának rendszámát már mindenki 

ismerte), ez bukaresti rendszámú volt, kíváncsian vártam, hogyha meglátnak a kocsiból, ki fog 

kiszállni belőle? 

 Meglepetésemre egy a felvonulási képeken látott, ismert képű elvtárs szállt ki, aki akkor a 

K.I.SZ KB-nak volt az első titkára és a párt KB-nak az ifjúsággal foglalkozó titkára, Virgil Trofin 

elvtárs. Talán Ceauşescu veje is volt egyben. A faluban ahol találkoztunk és ahol kilépett Virgil 

Trofin elvtárs az útra, még nem volt nagy sár, csak annyi amennyit a traktorok, autók hordtak reá, 

de ő egy fél csizmaszárú akkor Bukarestben divatos lakkcipőben volt, s ahogy kilépett pont egy 

kicsi pocsolya közepébe lépett, rögtön összesározta cipőjét. Talán ez volt a szerencsénk, mert 

első szavában azt kérdezte, hogy megszerveztük-e a vasárnapi önkéntes  kampánymunkát? Amire 

azt válaszoltam, hogy igen a kollektív tagokkal, (igazság szerint mind a templomban voltak), az 

iskolásokkal, (ők már le voltak jőve a kukoricásból), csak szerencsére a traktorok voltak fenn és   

nagy füstöt eresztve dolgoztak mert kemény, sáros talajon szántottak. Amit a traktorok zúgása, 

füstje igazolt is, látszólag. De Virgil Trofin elvtárs csak fel akart menni. Erre javasoltam neki, 

hogy kerüljük meg a falut és akkor közelebb jutunk a kukorica földön „dolgozókhoz”. Ő beszállt 

sofőrje mellé a GAZ-ba, én utána eredtem a kocsival. Közben előkerült az aktivista is a 

korcsmából, aki épp az áldomást itta az iskola igazgatójával a jól elvégzett munka örömére, az 

elnökkel együtt.  De a leppendi út alja, megállította a GAZ-t és itt már ki sem szált Trofin elvtárs. 

Csak oda intett engem, az aktivistát, az elnököt és megkérdezett minket, hogy igaz-e, hogy ott 

vannak fent a tagok és az iskolások és a kukoricát szedik? Igennel felelt mindenki, pedig 

mindegyikünk tudta, hogy ott már csak 2 traktorista van akik szántanak és már ők is befejezés 

előtt vannak. Trofin elvtárs megdicsért minket és sajnálatát fejezte ki, hogy nem tud kimenni és 

nem tud találkozni a kint dolgozó kollektivistákkal és iskolásokkal. További jó munkát kívánva  

elhajtott. Szerencsénk volt így, mert ha kitudódik az, hogy csak az iskolások voltak kint, s azok is 

egy-két órára, ennek híre még Bukarestbe is eljutott volna. Így csend, volt és ment a kampány 

előre ahogy lehetett. Sőt a megyei gyűlésen ahol kiértékelték a látogatás eredményét, hisz a KB 



239 

tagjai ritkán jutottak el a kollektívekbe, a bonyhai kollektív pártaktivistáját meg is dicsérték, mint 

olyant aki jól megszervezte az együttműködést az iskola és a kollektív között a kampányban. 

Erről az agrártitkár számolt be egy következő látogatása alkalmával. Bizonyára ő is tudta, hogy  

ebben a történetben valami turpisságnak is kellett lennie. De a dicséret jól fogott a megyének, a 

rajonnak és a mi aktivistánknak is. Mert ha felment volna V. Trofin elvtárs én kaptam volna az 

ott tapasztaltakért a büntetést. Pedig ez az egész olyan volt mint az orosz irodalomban megírt, 

deszka és papondekli. Falu, amit Patyomkin falunak neveztek.  

A betakarítási munkákkal kapcsolatos történetek közé tartozik, a következő eset is. Egy 

másik őszön, szintén lassan ment a kukorica betakarítása. Ugyanis a kollektív tagjai mindig a 

saját 30 áris háztáji földjükről takarították be a kukoricát elsőnek, az ott levő tököt, paszulyt, 

vágták le a szárat és hordták be s csak ezután jöttek és szedték le az „akord globálban” kimért  és 

megdolgozott kukoricát, (ez egy részes művelési rendszer volt, amiről később számolok be). S 

mivel a kicsi Szerbia szorgalmas tagjai hamar be is fejezték a kukorica leszedését és szár 

levágását a háztájiról, úgy döntöttünk, hogy jövőre megcseréljük a földeket és máshol adjuk ki a 

háztájiakat és az így felszabadult határrészt egy kettő, be tudjuk vetni. Már csak a levágott és a 

kévékbe kötött szárat kellett volna behordani a tagoknak. S, hogy ez gyorsabban menjen  a brigád 

összes lovas szekerét, összesen mintegy 15 fogatot oda irányítottuk, hogy segítsenek a tagoknak 

behordani a szárat. Reggel el is indult a hordás, mire én odaértem úgy 9 óra felé a másik 

brigádból, már egy jó része be is volt hordva. Nem volt ellenállás, pedig mindenki tudta, hogy a 

kerteket, ahogy Bonyhán mondták a háztájinak, jövőre máshol méri ki a brigádos. Érkezésemkor 

viszont egy olyan taghoz értek a fogatosok aki ugyan tagja volt a kollektívnek, de nem dolgozott 

nálunk soha, valahol a városban dolgozott, csak a felesége dolgozott a kollektívben, de arra a 

napra szabad napot vett ki és beakarta hordani a szárat. Volt egy rossz lova és egy még rosszabb 

szekere. Amikor a kollektív fogatosok neki akartak fogni a szár felrakásához, nem engedte. 

Vitatkozni kezdett a fogatosokkal. S láttam, hogy megállt a munka hát oda léptem és kérdeztem 

mi a baj? Ha jól emlékszem Méder Ferenc „gazda” azt mondta, hogy aki közel megy a kévéihez 

azt  leszúrja. Ezt senki sem hitte, én sem és intettem a fogatosnak, hogy fogjunk neki és kezdjük 

felrakni a szárat a fogatba. Erre Müller „gazda” kivette a bicskáját és kétszer felém szúrt, amikor 

is egyszer erősebben bele szúrt a karomba és egyszer csak karcolt. Komolyra fordult a dolog. 

Mindenki megrettent. Karomat elöntötte a vér, amire én is rosszul lettem és így félig aléltan 

vittek be a bonyhai  orvosi rendelőbe, ahol Kakassy barátom volt éppen bent és látott el 

sürgősségileg. Később a dicsői kórházba kerültem, de szerencsére a szúrás nem volt mély és elég 

hamar meggyógyult. Méder „gazdát” pedig ezért 8 hónapra zárták be a vásárhelyi börtönbe,  

mint olyant aki szabotálja a vetési kampányt. 

  Müllert később egy alkalommal Vásárhelyen láttam mint rab, aki egy építkezésen 

dolgozott. A tárgyalást ahol elítélték Müller Ferencet Dicsőben tartották meg, nyilvános volt és 

engem pusztán tanúként hívtak meg, de  a tárgyaláson nem kellett részt vennem.  

 Hogy Müller Ferenc ki volt? Nem ismertem, nem tudom. Csak úgy vigasztalásként 

mondták a bonyhaiak a történtek után, hogy elég durva ember, mert verte is a feleségét és rosszul 

bánt családjával. Ezt én is csak hallottam, nem állítom.                                                         

  Érdekesebb dolgok is történtek a kollektív életében, melyről be kell számolnom, hisz 

mindezek egy rendszernek a következményei és történetei. A kommunizmus eszméinek 

következtében történtek mindezek. S mindenki hallgat róla!  Miért van ez a csend? Ezt a csendet 

szeretném megtörni avval, hogy leírom egy agrármérnök életét a kommunizmusban, a  

kollektivizálás kezdetétől, annak bukásáig, s tovább máig, 2006 végéig. Ezek a történetek 

lehetnek tipikusak is, de lehetnek atipikusak is, de meg történtek, igaz történetek voltak. 
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A következő történet bár Bernádon történt, de a betakarítások, pontosabban a nyári  

betakarítások történeteihez tartozik. Abban az évben nagy árvíz volt a Kisküküllőn, elöntötte 

Dicsőt, benne a karbid gyártó kombinátot, óriási károkat okozva. A falvakban nem történt kár, 

mert bizonyára évszázados tapasztalatok alapján a falvak felkerültek az első teraszra, vagy gátak 

védték azokat.  Csak Dicső volt teljesen védtelen, különösen az új építkezések. Ebben az évben a 

bernádi brigádnak burgonyája volt vetve, a bernádi rétben, a Kisküküllő mellett úgy 6-8 hektár. A 

burgonya már elég nagy volt, de még nem volt megérve, kifejlődve, kiszedésre kész. Az árvíz, 

ami egy pár napig állott a földeken, tönkre tette a burgonyát, a gumók mind meg feketedtek. A 

lekaszált kaszálóról a szénát elvitte a nagy víz, de a biztosító nem fizetett érte semmit, mondván, 

hogy mi vagyunk a hibások, hogy miért nem hordtuk rögtön be, pedig be volt biztosítva. 

 De ami még fontosabb, itt a rétben volt egy nagyon  sikerült vetésben kb. 50 ha búza is. A 

pár napos víz nem döntötte le a búzát, csak a kalászig ért,a kalász megmenekült. Szép volt a 

búzatábla, igaz színben nem sárga, vagy sárgás vörös volt mint ahogy az szokott lenni, hanem a 

szár teljesen szürke volt a reá tapadt finom portól. Az árvíz után nagy meleg jött, a búza érett 

volt, aratni kellett. Mit tegyünk,a talaj még nem volt felszáradva, de aratni kellett, mert egy-két 

nap múlva megkezdődhetett a búzaszemek pergése. Tehát munkára fel! Beszéltem az öt 

kombájnossal, előbb egy vállalkozó kedvű „kis-szerbiai” fiatal magyar kombájnossal neve 

IZSÁK volt, hogy dupla fizetést juttatunk avval, hogy búzával kifizetjük a napjukat, a fizetés 

mellett és neki kell menni. Az én fiatal kombájnosom délelőttiben, ahogy bele lehetett állni a 

táblába, elsőnek állt be, utána még négy kombájn. Összesen őt kombájn dolgozott. A búza jól is 

eresztett. De az a por, ami a kombájnok munkája után felszállt az kibírhatatlan volt. Kánikula is  

volt, por is volt, de a kombájnosok állták a sarat, gyűlt a búza. Jöttek az autók, vitték a búzát a 

raktárakba. Baj csak a kombájnokon dolgozó kollektivistákkal kezdett lenni, akik fenn a zsákokat 

a garathoz erősítették, s megtelve elvették, megkötötték a zsák száját és egy csuszkán az autóba 

eresztették. Nehéz munka is volt, nekik is dupla javadalmazást ígértünk. Váltani kellett őket, én 

kocsival voltam kint, én is a kocsis is beálltunk váltani az embereket, zsákolni. De néhány perc 

alatt feketék voltunk, a sok portól. Aki lejött a kombájnról, vagy ha kombájnos megállt, nem  

ismerhettünk egymásra mert csak a szemünk golyója nem volt tele porral. Az még piros volt, de a 

ruhánk, a testünk többi része ujjnyi vastagon volt befedve porral. Dél után még én is ott 

dolgoztam, amikor intettek és kiabáltak, hogy jöjjek mert valaki keres. Kiléptem a porból és 

előttem volt,tisztán, szépen öltözve katona ruhában Varduca György barátom, a felségem 

unokabátyja. Látogatásra jött hozzánk, de itt nem ismert meg. Valamilyen négernek nézhetett. Én 

is vissza néztem az öt kombájnra, s a felettük levő tér látványa valahogy hasonlított a hirosimai 

atombombázáskor felszállt füsthöz. Szerencsére ez a béke pora, füstje volt. 

  A nehéz betakarítási kampányoknak, voltak  vidám történetei is. Ilyen volt az a történet 

amely a dicsői Gép és Traktor Állomás jókedvű és mindenki által tisztelt igazgatójával történt és 

szájról szájra járt. Egy ősszel kicsődítettek egy csomó gyári munkást, hogy segítsék valamelyik 

Dicsőn aluli állami gazdaságban a kukorica betakarítását. Ment is betakarítás egy darabig, de  

bizony nem maguknak csinálták, így hát szétszóródott figyelmük amikor megláttak egy őzikét a 

közelben. Két vállalkozó kedvű munkás és két traktorista üldözni kezdte az őzikét és miután 

kifárasztották megfogták, levágták, megsütötték és közösen elfogyasztották. Lett ebből a 

következő napokban nagy baj. Ugyanis a pártaktivista jelentette az esetet és az igazgatót behívták 

a párthoz. Faggatni kezdték, hogy hogyan történhetett meg ez. Az igazgató flegmatikusan 

válaszolt.  Majd  egy  kérdést tett fel. 

 „Mondják meg az elvtársak, hogy honnan tudják, hogy egy őzikével kevesebb van?” A 

vadász társaság is igazolta, hogy a megszámolt őzikék közül egyel kevesebb van, mondták a párt 

korifeusok. Erre kacagni kezdett az igazgató és azt mondta: „Nézzék elvtársak. Nálam a  
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Gépállomásnál, több mint 300 traktorom van, de sohasem tudom pontosan, hogy hány traktorom 

is van tulajdonképpen, s akkor honnan tudja  a vadász társaság, hogy egy őzikével kevesebb van 

?” „Nem igaz, az embereim nem ettek meg egy őzikét sem”, így megmentve az embereit. 

E is kitérő után térjünk a következő történet elmesélésére. Jeleztem, hogy Roşca elnök 

jóba volt a tagsággal, mert rájuk hagyott mindent azért, hogy neki is meglegyen a „mozgási 

tere”. Így derült ki a statisztikai hivatalnál Vásárhelyt, hogy a tagság számához képest sokkal 

nagyobb terület van háztájiként kiadva mint amennyit az alapszabály megenged. Így a búzával, 

kukoricával bevetett terület, mindig kisebb volt mint a rajontól, megyétől a tervben kiadott 

terület, mert a területet  a tagok háztájiban használták.  Még hozzá kell tennem, hogy cukorrépa, a 

dohány vagy gyógynövények területét minden alkalommal pontosan lemérték és csak ami maradt  

azt vethettük be  kukoricával, búzával. 

  Mit tegyünk? Vetődött fel a kérdés. Ugyanis a termésátlagunk mindig kisebb volt mint  a 

megyei átlag, mert kisebb területen termeltünk de nagyobb területre osztottuk az elért termést. 

Ezért mindig megjegyzéseket, letolásokat kaptam addig, amíg nagy nehezen elértem, hogy a 

kollektív vezető tanácsa, hozzon határozatot a kertek újra való felméréséről és annak  a határban 

levő földel való kiegészítésére, háztájinak. Ez mind szép és jó, de a megvalósítása nagyon 

nehezen ment. Ugye a belső kertek felmérését azok a brigádosok végezték akiknek mindennapi 

termelési, szervezési feladataik voltak Ugyanakkor a felmérés sem volt minden esetben pártatlan. 

A rokonság, a jó barát, a jó szomszéd az mindig bővebben kapott, míg a rossz viszonyban levők 

mindig hátrányban részesültek. Először is ezeket kellett valahogy egyensúlyba hozni. Igaz, itt a 

pluszba kiadott területek nem voltak olyan nagyok, hogy lényegesen befolyásolják terméseink 

nagyságát. A nagyobb baj ott volt amikor meg kellett határozni, hogy kinek mennyi háztáji 

területre van jogosultsága kint a határban és kinek nincs. Itt bújt ki a szög a zsákból. Itt jöttek 

napvilágra azok a dolgok, amelyek tényleg igazságtalanságok voltak. Az állomásfőnöknek volt 

háztájija mert ő döntött afelett, hogy ha műtrágya jön a kollektív nevére és idejében nem rakodik 

le, mennyi fekbért kell fizetnie a kollektívnek. A jogtalanul kapott háztáji, megoldotta ezt a 

kérdést. Az átvevő központon dolgozó főnöknek azért volt háztájija, mert a gabona átvevésekor 

„jobban mért”. Az állatorvosnak azért volt lucernával bevetett háztájija, mert ugye ő szolgálta ki 

a kollektív állatait, de azért leginkább mert a bonyhaiak nagy állattartók voltak és így előnyökhöz 

juthattak. De sorolhatnám tovább a törvénytelenségeket. Sok családból sem a férj, sem a feleség, 

már rég nem dolgoztak a kollektívben, de a háztájijuk megmaradt, egészben, csendben. Sok 

esetben a férj már rég Dicsőben dolgozott, de a háztáji egészben megmaradt pedig csak fél 

háztájira volt joga, a kollektívben tovább dolgozó asszonynak. 

 Nem gondoltam volna, hogy ekkora darázsfészekbe nyúlunk. Pedig az volt. Amikor 

elvettük az állomásfőnöktől, az állatorvostól vagy mástól a földet, abból harag és veszekedés lett. 

Az alapszabály kimondta, hogy egy családnak egy 30 áris háztájira volt joga. De ott ahol  a   nagy 

család egy udvaron élt, a fiatal házasokkal, a családhoz tartozott a két szülő is vagy csak az egyik, 

azok külön családok voltak?  Tették fel a kérdést! Ugye az idősek földje került általában a 

kollektívbe, nekik egyetlen jövedelmük volt a háztájiban megtermett kukorica, paszuly, tök stb. 

A fiatalok nem hoztak be földet, ők már „beleszülettek” a kollektívbe, így nekik nem jár a háztáji 

tevődött fel a  kérdés? Az idősek, a háztájiban megtermett kukoricával járultak hozzá a család 

fenntartásához, ők evvel járultak, hozzá a család jövedelméhez, s így nem mondhatták a fiatalok 

azt, hogy eltartják ingyen az öregeket. Nagy kérdés volt ezekben a dolgokban dönteni. S, hogy 

meddig ment el ez a dolog, elmondom, hogy életem egyik legkényelmetlenebb helyzetébe 

jutottam akkor, amikor egy idősebb asszony felkeresett és sírva köszönte meg, hogy az ő kertje 

megmaradt, (nem én döntöttem felette, inkább a brigádosok), és megcsókolta egy óvatlan 

pillanatban a kezemet. Bizonyára az én nevem forgott szájról-szájra ezekben a dolgokban, mert 
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én kértem a vezetőséget, hogy döntsön a háztájiak kérdésében. és így dönthetett a néni arról, 

hogy így köszönje meg a megmaradt  háztájiját. Borzasztó volt! 

 Summa summárum, így  több tíz hektár szabadult fel és került be a közös gazdálkodásba. 

Sajnálom, hogy hasonló sorsa jutott a bonyhai pap szőlője is, de nem volt mit tenni, pedig barátok 

voltunk. Ez is a közös művelésbe került egy évre, a másodikban már nem  volt megdolgozva. 

Parlaggá vált! 

 Közben a fiam nőtt és iskolába járt, elemibe. De voltak barátai akikkel a nagy udvarokon, 

például a kastély udvarán is nagyokat játszottak. Egy alkalommal meglátogatott Bonyhán a 

feleségem egyik testvérbátyja, aki megkérdezte a fiamat. Mi leszel ha nagy leszel? Baszkulántos,   

(billenő kocsi), volt a rövid és frappáns  válasz. Nem lett az! Most játéktankokat gyárt. 

 

 
Bonyhán 1972 - ben 

 

Azért a kultúréletről sem kell megfeledkezni. Mi akkor Bonyhán sem feledkeztünk meg. 

Kaptam valamikor, egyik évvégi könyvosztáskor több jutalom könyvet, amely között ott volt a 

Józsa  Béla Atheneum által kiadott  Kós Károly Budai Nagy Antal című színműve is, a szerző 

rajzaival kiegészítve. Nekem nagyon tetszettek az illusztrációk és elég sokat forgattam e kis 

könyvet, bele-bele olvasva. Veretes szövege van. Egy ilyen böngészés alkalmával vetődött fel 

bennem, hogy nem-e lehetne itt Bonyhán e színművet előadni a mi embereinkkel. Emlékszem 

telefonon hívtam Kakassy Sanyit és elmondtam ötletemet. S mit ad az Isten, jónak, 

megvalósíthatónak ítélte javaslatomat. A beszélgetést több találkozó követte, ahol előbb 

kettesben, s majd egyre bővítve beszéltük meg a teendőket. Első gondolatunk volt, hogy ki 

rendezi meg a színdarabot, én saját emberre gondoltam, Sanyi kategorikusan azt mondta, hogy Ő 

szerez egy igazi rendezőt Vásárhelyről. Így is lett, felment Vásárhelyre és sikerült az akkori 

Vásárhelyi színház legrangosabb rendezőjét Nagy Imrét meggyőzni, hogy vállalja el a rendezését 

a Budai Nagy Antalnak. Tanárokat, orvosokat, diákokat, a tiszteletest, gyári munkásokat, a 

kollektív tagjait, magyarokat és két-három románt is megszólítottunk. Így állt ősze a most a 

színlapról leolvasott és ideírt csapat, a foglakozását is bemutatva minden résztvevőnek: Kakassy 

Sándor-fogorvos, Szakács Júlia tanár, Pomjanek Béla tanár, Imre Dénes tanár, Bolgár Dániel 

tanító, Baia Laurean tanító (román), Kiss Károly agrármérnök, Benczédi Albert református 

lelkész, Buzogány Tünde diák, Oltean László diák (román), Székely János kollektív tag, Gyerkó 

István kollektív tag, Bordi István kollektív tag, Székely Sándor kollektív tag, Kerekes Imre 

kollektív tag, Bali József kollektív tag, Buzogány Jenő gyári munkás, Jakab Lajos kisiparos,      

Burus György néptanácsi titkár, Cseh Tibor (?).                  
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 További kérdés volt a díszletek, kellékek, korabeli ruhák előteremtése. Ezt is Sanyi 

oldotta meg a Vásárhelyi színháznál. Ha jól emlékszem, pont azokat a ruhákat és díszleteket 

kaptuk meg kölcsönbe, amelyeket a valamikori Székely Színház színészei használtak akkor, 

amikor ők is bemutatták a Budai Nagy Antalt. Neves színészek ruháiban és díszletei közt  

játszottunk. Ez kötelességet is rótt ránk abban, hogy a mi Budai Nagy Antalunk igaz nem profi, 

de amatőr szinten is legyen nívós. Igyekeztünk is és ahogy vissza emlékszem, sikerült is. További 

gond volt a kultúrház elég gyatra bútorzata, a székek, a függöny, a színpad. A székeket a 

kollektív ácsai és asztalosai rendbe tették, hasonló képen a színpadot, (élükön azokkal akik az 

előadásban is szerepet vállaltak). A közösen összegyűjtött pénzből, Sanyi új függönynek valót 

vásárolt Vásárhelyen és tényleg, súllyal ellátottan, mint az igazi színházban, hozta haza és 

szereltük fel. Még hátra volt a maszkír és a  kellékek, meg kisebb ruhák, bajuszok, szakállak. A 

rendező utasításainak megfelelően mindenki saját maga maszkírozta ki magát, szerzett apróbb 

ruhákat. Kardot azt fából készítettek az asztalosaink. De szükség volt az egyik jelenetben 8-10 

darab magas boros kupára is. Ezt a tíz kupát Bali Ferenc ácsmesterünk készítette el nagyon 

korhűen, fából kifaragva. Hangulatos poharak voltak, tényleg jóízűen lehetett volna mulatni 

velük. A kinti zajokat, mint a szél, a kutyaugatás, a dobolás stb. azt egy valahonnan kölcsönzött 

magnóval oldottuk meg. A megtanulandó szöveget, azt talán ha jól emlékszem jó pénzért 

Vásárhelyen gépeltettük le. Ezután csak jegyekre, egy kis reklámra volt szükségünk. A reklámot 

úgy oldottuk meg, hogy plakátokat nyomtattunk ki. Nekem egy kézzel írott plakátom van meg 

melyet itt láthatunk! 2010-ben elküldtem Dr.Kakassy Sándornak örök emlékül. 

 

 
Szakmai kiránduláson Nagyőszön, 1966-ban 
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Kézzel írott plakát az előadásról 

 

Persze  a tárgyi  előkészületek alatt folytak a próbák is. Ott hallottam először a színházak 

gyakorlatában létező olvasópróbákról, ahol először összeolvastuk a szövegeinket. Nekem 

megmaradt néhány szöveg részem, írógépen írva. Olvassuk csak: 
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I. felvonásból 

     Dobolás kint 

Bese Tamásné: Bolond napnak készül ez a mai! 

    Szél. 

Szolga: De nem szóltam semmit. 

    Szél. 

Bese Anna: A szövő asszonyokat igazítja, de jő is már. 

   Kutyaugatás... 

Bese Tamás: Jöjjön csak jöjjön, a várásban lassan telik az idő. 

  Szél 

Bese Tamás: Jó, lehet az asszonynak is igaza. 

  Szél. 

Budai János: Jó, még ma megkérdezem őtet. 

  Szél. 

Vajdaházi Pál: Vállalta a kelyhességet ő maga! 

 Szánzörgés 

Bese Tamás: Maradj csak s melegedj. 

  Szél. 

Bese Anna: Pedig a katona nem pribék. 

  Szél. 

Bese Anna: Sötét van és világot gyújtok. 

  Ének. 

................................................................... 

 II. felvonásból 

  Gong. 

Márton: Aztán a tűzhelyen van parázs, csak fel kell szítani. 

  Furulya. 

Budai Nagy Antal: Békesség veled atyám! 

  Lódobogás. 

Budai Nagy Antal: De te itt vagy és azért nem mentem velük! 

   Ének. 

.................................................................... 

  Változás. 

  Félrevert harang, kutyaugatás. 

Pakulár: Nádasról jövök. 

Bíró: Megyek és megtudom. 

  Kutyaugatás. 

Budai Nagy Antal: Legyen meg a Te akaratod itt ezen a földön. 

  Félrevert harang, lármafa. 

..................................................................... 

III. felvonásból 

Vajda: Ki tudja, s ki ismeri?  

  Kürt szól. 

De én nem bántalak ha békességemet elveszed. 

  Két kürt jel. 

Budai Nagy Antal: Nem tudod mit beszélsz,de ám lásd. 

 Kint kürt jel és síp szól. 
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Vajda: Nem kell a békességem neked. 

 Kürt, síp szól. 

Vajdaházi Nagy Pál: Ki innen mindenki, fúvass gyülekezőt György! 

      Kürt és síp szól. 

 

IV. felvonásból 

  Gong után, függöny húzás közben, (zöld fény és megyen tovább a függöny, beszéd közben 

  lehúzni), volt a rendezői utasítás. Tehát színes reflektoraink is voltak, de szintén csak 

  Vásárhelyről. 

Vajdaházi Nagy Pál: Sűrűn s nagy széllel. Fegyverbe, indítani! 

  Trombita, dob. 

Vajdaházi Nagy Pál: Mondottam ez a pap még bolonddá tesz minket! 

Apát: Igyál. 

   Kürt, dob, gyülekező. 

Budai Nagy Antal: Lehet, igazad van.  

  Ének. 

 

  S eljött a nagy nap amikor 1969 május 18-án (vasárnap) este 8-kor a plakát szerint a 

Bonyhai Kultúrotthon bemutatta  Kós Károly „Budai Nagy Antal” 4 felvonásos színjátékát. A 

kultúrotthon színültig megtelt, majdnem az egész falumagyarsága ott volt, de sok román is eljött, 

csodát látni. A belépti díj 6-5-4 lej volt a felnőtteknek és 2 lej a gyerekeknek. A begyűlt pénzből 

kifizettük a költségeket, és ha jól emlékszem egy közös vacsorát rendeztünk. A darabnak  nagy 

sikere volt. Színdarabot a bonyhaiak, csak a második világháború előtt láthattak, vagy saját 

előadásban, vagy ha egy szomszéd falu nem kereste meg őket, vaj’egy népszínművel. De ilyen 

nagyszabású színjáték, amiben majdnem az egész falu magyarsága részt vett volna, nem volt 

Bonyhán. Sokan varrtak kellékeket, készítettek, javítottak, szállítottak, takarítottak, sepertek. 

Biztattak, viccelődtek, sírtak, szidtak. Minden benne volt a Budai Nagy Antal előadásában. Az 

előadás közben többször felcsendült a taps, különösen amikor csatába indultak a Budai Nagy 

Antal harcosai, vagy amikor a nagy botú Lőrinc pap biztatta  a harcosokat. A végén szűnni nem 

akaró taps fogadott, amikor kimentünk köszönteni a közönséget a függöny elé. 

  Különös személyes élményem is van evvel kapcsolatban. Azelőtt is, azután is sokat 

hallottam arról, hogy egy adott pillanatban kialakulhat egy személyes kapcsolat, egy „egyhúron 

való pendülés” színész és a közönség között. Igen ez igaz, mert ezt én is éreztem egyszer 

életemben itt, a bonyhai előadáson. Tényleg láthatatlan, de szoros együttérzés alakult ki közöttem 

és a közönség között. Nagyon különös és felemelő érzés. Úgy érzed, hogy együtt lélegzel a 

nézővel, kezedben vannak és te az ő kezükben vagy. Egymáshoz szorulunk. Látjuk egymás 

szemét, érezzük egymás lélegzetét. Azt tehetsz velük amit akarsz és ők is azt tehetik amit akarnak 

veled. Minden mozdulatodat lereagálják, figyelik, talán tudatlanul. Mint egy kórusvezető  

vezettem a nézőket és  vezettek ők is engem. Jó volt, különös megérzés volt, azóta sem éreztem  

hasonlót. Ez volt az igazi varázslat. Nagy sikere volt ez a bonyhai magyarságnak, összefogásban, 

együttérzésben, művelődésben. Ekkor értettem meg, hogy mit jelent a színésznek a színpad. Nem 

csak sikert, hanem egybeolvadást egy adott sikeres pillanatban a nézővel. De a mélyben 

érlelődött az  ellentét, a bosszú, a megtorlás is, ellenünk. 

Mi semmit sem sejtettünk s azon gondolkoztunk, hogy jó volna a szomszéd falvakba is 

elvinni a Budai Nagy Antalt. Én felajánlottam a kollektív két teherautóját, a díszletek és a 

szereplők szállítására, de amelynek a taxáját a bevételből  mindig később kifizettük. Tehát nem 

ingyen szállította a kollektív a díszleteinket, kiszállásaink alkalmával. Ez fontos dolog volt mert... 
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 Így került sor arra, hogy először a szomszédos Szászcsávásra mentünk át Budai Nagy 

Antallal. Felraktuk a díszleteinket, padokat helyeztünk el és jó kedvűen mentünk át Csávásra. Én 

felhasználtam a kiruccanás megszervezésekor csávási ismerőseimet, akik reklámozták az 

érkezésünket. Ügyesen beszervezték az egész falut és tényleg a csávási nagy kultúrotthon 

zsúfolásig meg is telt. „Jöttek a Bonyhaiak”, mondták a  padsorokban. Igen megjöttünk és 

felcsendült a kezdést jelző gong. Feszült figyelemmel kísérték az előadást a csávásiak. Talán 

Budai Nagy Antalról, nagy botú Lőrincz papról, Vajdaházi Nagy Pálról, az 1436-os felkelésről 

most hallottak először. Tetszett a darab, a felkelés elbukásakor meg is siratták Budai Nagy Antalt. 

Sikerünk volt, s az előadás után egy Désfalváról odaszakadt feleség szervezésében aki engem 

ismert, s mint olyant aki valamikor désfalvi voltam, finom vacsorával kínáltak meg. Fogyott a 

májas, a véres, a tepertyű, finom savanyúság is volt. A vacsora előtt finom szilvapálinka csinálta 

meg az ágyat, s a finom csávási házi bor jól öntözte a hasban levőket. Én is jól be vacsoráztam, 

mellettem Kakassy barátom ült, aki a Budai Nagy Antalt játszotta és fogyasztotta a finomságokat. 

Én szokásom szerint minden ételből a legfinomabb falatokat, utoljára szoktam hagyni, hogy 

finom ízzel fejezzem be az evést. Most is a finom sült kolbász darabokat utoljára hagytam, finom 

falatnak, finom befejezésnek a tányérban a szélre helyezve. De igen ám, amikor az utolsó sült 

kolbász felé nyúltam a villámmal egy másik villa is nyúlt de, sokkal fürgébben és a kolbász eltűnt 

barátom Kakassy Sándor bajusza alatt, alias Budai Nagy Antal. 

  Oda néztem Sanyira a világ minden haragjával, aki nagyon lezserül majszolta tovább az 

én finom utolsó falat sült kolbászomat. Soha sem bocsájtottam meg neki magamban ezt, de azóta 

mindig amikor találkozunk és asztalhoz ülök vele enni, kettőnk közé vagy az én vagy  az ő 

feleségét ültetem. Így biztonságosabb! Jó vicc volt, sohasem felejtjük el. Akkoriban s azóta is 

amikor szóba kerül a csávási kolbászevés, nagyot nevetünk rajta. Azóta Sanyi mindig megkérdezi 

alkalomadtán. „Ugye milyen finom volt az csávási kolbász utolsó falatként?”. Igen finom lett 

volna, ha... 

      Tehát sikerélménnyel jöttünk haza Csávásról. Igaz az autóban hazafelé dalokra is sor 

került. Otthon a feleségeink vártak, este későn érkeztünk. S az ilyen kiszállás után mindig egy 

„cseppet megázva” érkeztünk haza. Azóta is sokszor  hallom kedves nejem dorgáló szavait ezért. 

Bezzeg... 

     Egy másik emlékezetes kiszállás volt a szovátai faluba való kiszállás a Budai Nagy 

Antallal. Ahhoz, hogy legyen hol előadni a színjátékot, előre biztosítani kellett  színpadot. Ezért, 

egy két tagú szervező csoport felment Szovátára és ott elkérte a falu művelődési házát.  

Megkaptuk egy vasárnap estére. Szép, jól gondozott terem volt. De amikor kis csapatunk bement 

a helyi katolikus plébánoshoz, hogy megkérje arra, hogy a mise után hirdesse ki a hívőknek a 

Budai Nagy Antal színjáték előadását, a katolikus pap szeme elborult és nemet mondott. A nemet 

avval indokolta, hogy nemrég jártak itt a temesvári színészek akik előadták a SVEJKET  s amit ki 

is hirdetett. De őt becsapták a temesváriak, mert nem mondták meg, hogy a darabban egy 

részeges katolikus papot játszanak és ami neki sok szégyent hozott. Így kerültünk mi egy nívóba 

a temesvári hivatásos színészekkel. Vagy valamivel magasabbra? 

      Bonyháról Szovátára, délben  indultunk a két teherautóval, díszletekkel megrakva és mi a 

padokra kucorogva. Balavására után óriási forgalom volt Szováta felé és vissza. Rendőrök 

irányították a forgalmat és pechünkre pont azon a délutánon egy magas rangú pártfunkcionárius 

jött le Szovátáról.  Mi semmit sem sejtve kértük sofőreinket, hogy húzzanak a szélre mert „itatni 

kell a lovakat”. Az autót félre húzva, mindenki szaladt vagy a bokorba, vagy az autó mögé és 

„itatni kezdte a lovakat”. Igen ám, de pont ekkor jelent meg a hivatalos kocsi sor és a rendőrök, a 

mi autóinkat továbbhajtásra, a pihenő sávra irányították. Barátaink ott maradtak „lovaikkal a 

kezükben” mert a két autónak tovább kellett menni. A rendőrök is kacagták a vicces helyzetet. 
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 De valahogy csak megérkeztünk Szovátára és itt is telt ház várt reánk. Elő adtuk Budai 

Nagy Antalt. Itt is sikerünk volt. Igaz a plébános nem jött el az előadásunkra, talán félt, hogy újra 

a papokat csúfoljuk majd ki. A mi színjátékunk papjai harcra buzdító, a népért harcoló papok 

voltak, talán olyan mint az akkori szovátai katolikus pap. Este az előadás után amikor érkeztünk 

be Bonyhára, csepergett az eső, de mi jó kedvel a hazaiból, újra énekelve érkeztünk haza. 

 A kiszállások után a ruhákat és a díszletek vissza szállítottuk Vásárhelyre, befejeződött a 

bonyhai színjáték. Nem tudom valaki még emlékszik-e erre az előadásra Bonyhán? 

 De a felfelé ívelő vonalat megszakította egy nagyon  kemény támadás és fenyegetés a 

bonyhai románság,  bizonyos nacionalista-soviniszta  elemeitől. Egy reggel, egy levelet kaptam a 

postaládában, nevemre volt címezve. Ez az 1969 augusztus 20-iki  csehszlovákiai bevonulás után 

történt, nemsokára. Felnyitottam a levelet és olvasni kezdtem. A levél kézzel volt írva, elég 

kaligrafikúsan és románul. A pontos szövegre már nem emlékszem, mert a levelet az akkor velem 

tárgyaló egyik rendőrtiszt, elvette és többet nem is láttam soha. A levél felhívta a figyelmemet 

arra, hogyha tovább szervezzük a magyarokat, akkor halálra ítélnek és kinyírnak. Ez volt a 

hosszabb levél rövid tartalma. Megrettentem, megmutattam a levelet Sanyinak, Pomjaneknek, 

Bercinek, (az akkori bonyhai református pap), majd az aktivistának és kérdeztem, hogy ezt 

szabad csinálni? Megijedt az aktivista, értesíthette a biztonságiakat akik rögtön kijöttek de nem  

kérdeztek meg semmit sem tőlem, csak a református paphoz mentek be és  talán faggatni kezdték. 

Ez így telt el, továbbra sem kérdezte meg tőlem senki, hogy mit írtak a levélben, csak annak ment 

a híre, hogy egy fenyegető levelet kaptam. Amint említettem egy rendőrtiszt jött hozzám és 

elkérte a levelet. Utánna elment. Ennyi volt. Később tudtam meg, hogy a levél megírása és nekem 

való címzése, kapcsolatban van Csehszlovákia lerohanásával, s erre a hírre a bonyhai románság 

nacionalista elemei úgy érezték, hogy a következő lépés lesz Románia lerohanása, mert nem vett 

részt Románia az invázióban. A magyarok bejövetelére számítottak, Erdély visszafoglalására s 

engem szemeltek ki ők, hogy bizonyára én leszek a falu új magyar bírója-polgármestere. Pedig 

soha sem akartam bíró lenni. A levél írójának kilétét is megtudtam később, ő volt az állami erdők 

egyik brigadérosa. Mindig puskával járt a hátán a faluban. Nagy román, de gyáva ember volt. 

Ebben a dologban, úgy érzem benne voltak más, bizonyos román értelmiségiek is. 

Talán ehhez is hozzájárult az a tény, hogy valamilyen néptanácsi bizottságban voltam 

beválasztva a falu színtjén. Erről egy igazolásom is van, amely a következő képen szól magyar 

fordításban. 

                                                     Igazolás (fordítás). 

  A bonyhai néptanácsi választások eredményként amely 1967 március 5 én volt megtartva 

Kiss A. Carol  elvtárs aki Bonyha községben lakik a választások alapján Bonyha község  

Néptanácsának képviselőjévé nyilvánítjuk a 12-es választási kerületben. 

               Elnök                                                  Titkár 

            Moldovan                                              Şuteu 

 

Ebben a minőségemben a bizottság egyik gyűlésén javasoltam a községnek, hogy 

szüntessék meg a libák legeltetését a falu közepén, mert minden zöldet lelegelnek, piszok marad 

utánuk s ez elrontja a falu képét. Írd és mond, javaslatomat elfogadták és egy kis csapattal végig  

jártuk Bonyha központját s kijelöltük a virágágyásokat. Ez egy tavasszal történt, őszire nagyon 

szép virágos lett Bonyha központja mert mindenki a háza előtt beültette a virágágyásnak kijelölt 

részeket. Szebb lett Bonyha! Siker volt! 

 Egy másik érdekes történet Bonyháról és egyben tanulságos is. Épült Bonyhán egy   

egyemeletes szövetkezeti komplexum. Itt dolgozott egy magyar kiszolgáló, akivel jóba voltam. 

Szerette ő is a könyveket, adtam is neki olvasni valót és amikor találkoztunk midig kért újabb 
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könyveket. Egy alkalommal félre hívott és azt mondta, hogy Zsidvén van egy ismerőse, egy idős 

ember, akinek magyar könyvei vannak eladók. Abban az időben, a nemhivatalosan kiadott 

magyar nyelvű könyvek beszerzése, eladása, olvasása, nem volt megengedve. Ezért mondta 

nekem mindezt halkan, súgva. Én rögtőn kértem a címet és lementem Zsidvére, ott találkoztam az 

idős úri emberrel, akitől 8-vagy 10 magyar nyelvű, régi kiadású könyvet vásároltam, elég olcsón. 

Köztük volt az 1931-ben kiadott „Erdély  története”, szerzője pedig Dr. Jancsó Elemér. Ritka és 

veszélyes könyv volt, mert elolvasva akkor olvastam először a dák, kontinuitás elvének kritikáját. 

A könyv valamikori tulajdonosa Sáska Samu volt, a híres Afrika kutató, a könyvben levő 

pecsétjei szerint. Talán akitől én vettem annak a neve volt Dr. Sáska Samu, a könyvben levő egy 

bejegyzés alapján? De ami szomorú volt, az a pár szó amivel megokolta a zsidvei öreg úr, a 

könyvek eladásának, okát. A könyvek az övéi voltak, mondta a sírást vissza fogva, de a lánya 

férjhez ment egy román emberhez aki kiadta a parancsot, hogy ezeket a magyar könyveket 

azonnal tüntessék el a házból. Szerencsére, hozzám kerültek, most is őrzöm őket. Köszönöm 

Misi!  

 De a bonyhai évek alatt mással is foglalkoztam. Összeírtam Bonyha, Jövedics és Dányán 

dűlőinek neveit. Jövedics és Dányán csak a területi átrendeződés után kerültek Maros megyéhez. 

Miért írtam össze? Emléknek! A bonyhai adat közlöm Lakatos István idős ember volt, Jövedics 

és Dányán adatait az ottani kollektív gazdaság mindenki által megbecsült elnöke adta meg, Csíki 

bácsi. Jelzem, hogy a bonyhai dűlő és határneveket saját ismereteimből írtam, kiegészítve azokat 

az adatközlő adataival. Feljegyzésem szerint 1971 szeptember-november körül jegyeztem le a 

határ és dűlő neveket. Előbb a magyar megnevezéseket, utóbb a román megnevezéseket írtam le: 

1.Padéj, podei, 2.Csillagdomb, 3.Jáger tagja, togul lui Jager, 4.Veresvölgy, veresveghi, 5. 

Winkler-hosszú-sovány , (a tag neve, a hosszú-sovány a föld alakjára utal. A Winkler nevet 1944 

előtt kapta egy örmény tulajdonos vejétől aki gazdatiszt volt), 6. Tufár, Blatté-Jannkóé, (Blatt  

egy vásárhelyi szemorvos volt, a föld tulajdonosa, Jankó szintén idegen földtulajdonos volt), 7. 

Pap gyepű, 8.Fáca, faţa, 9.Langvány alatt, sub lungoaia, 10.Rozsa domb, méhes kert, stupina (a 

rózsa alakjáért kapta a nevét a domb. Itt a grófnak gyümölcsöse és szőlője volt ahol méhészettel 

is foglalkozott. Ezt telepítettem be én is gyümölcsösnek. Bizonyára mára már nyoma sincs), 11. 

Barázdák közt, între brezde, 12.Puszta, Puszta láb, Balog völgye, bolovelgi, 13.Szilvás, szilvás 

gödre, groapa cu pruni, (most következő völgyek sorozatban következnek egymás után s azon a  

víz választón vannak amelyet a leppendi patak elődje nyitott meg. A leppendi patak most a 

Kisküküllőbe siet), 14.Diós gödre, groapa cu nuci, (Itt talán hiányzik a 15-os és a 16-es!?), 17. 

Kovács gödre, groapa ţevii, 18.Sebestyén gödre, groapa sobeşti,19.Kosár, cosar, 20.Livágya, 

livadea, 21.Maricska rét, râtul morişti, 22.Forrásoknál, la izvoare, (a hely vizes, forrásos és 

nagyon jó minőségű elhagyott kútja is van. Valamikori faluvégi-szisztématizálási faluvég. Mai 

megjegyzésem: Ez lehetett a Ceauşescu kezdeti szisztematizálási törvény alapján megszabott 

faluvég), 23.Kövecses, pietris, 24.Maricska pataka, 25.Tanya, copăcel, 26.Heves-Nagyheves, 

fanat, (a bonyhai Fazakas család mellékneve a „hevesi” a név innen ered, sokáig az itt levő 

tanyán élt a  család), 27.Borzás, borzaş,  (A 28-as  talán hiányzik), 29.Nagylókert, lochertul mare,  

(a kastélyhoz közel levő sima, árnyékos, füves  terület bizonyára lovaglásra használt része volt, a 

kastély udvarának), 30.Kislókert, lochertul mic, 31.Meleg oldal, coasta caldă, 32.Új út, előbb 

grófi szőlő, majd a Cioaba családé, 33.Gyárikert, valamikori szeszgyári kert, 34.Berek, berc, 35. 

Kiserdő, păduricea carbunarilor, 36.Disznólegelő, păşunatul porcilor, 37.Leppendi rét, râtul 

lepinzi, (érdekesség a leppendiek bonyhai rétnek, a  bonyhaiak  leppendi rétnek nevezik, a közepe 

táján van a két falu közti határ, tulajdonilag bonyhai volt az egész, a református egyházé), 38. 

Bongor, bongula, (a bongula cigányosan, románosan kiejtett neve. Szász örökség, meredek, 

bokros, fás, bozótos oldal, valamikor szőlő vagy gyümőlcsös lehetett, a gógáni. úton. Erdélyi, 
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szász eredetű nyelvjárási szó), 39.Csere, cereu, (erdő), 40.Huggyaztató, (Gogánváralja és Bonyha 

közti határrész a gogánváraljai országútján. Álítólag reggel a Bonyhára vásárba  menő gogániak 

és mások itt álltak meg szekereikkel egy kicsit pihenni „amíg a  lovak” húgyaznak a reggeli 

itatás után), 41.Jószághelyek, általjárok, rövid sovány hely, (az elnevezést a föld alakja szabta 

meg), 42.Sós oldal, costa glodului, (legelő juhoknak, az ott levő kutak egyike sós, szeretik az 

állatok a vizét), 43.Dezső rét, (nagyon újkeletű név mert a társulás idején egy Dezső nevezetű 

gazdának kiosztott rész), 44.Groapa berzei, 45.Coasta mare, 46.Szép gödör, groapa frumoasă, 

47.Malom gödre, groapa morii, 48.Groapa elisoi, 49.Groapa ocolului, 50.Groapa mare, 

51.Bokrok, tufele,  (valamikor legelők voltak), 52.Nagy gyep, (ma fel van törve, szántó), 

53.Csere szőlő a langvány alatt, (egyéni szőlők, majd 1964-65-ben a kollektív 

újratelepítette,1969- ben teljesen tönkre ment. Ma egy része szántó), 53.Groapa mică. 

Itt találkoztam a gyepű szóval először a valóságban. Valamilyen  határt jelentett. Bonyhán 

is. Utána nézve szakkönyvekben és elgondolkozva a gyepű szó jelentésén és annak történelmi 

megjelenésén a következőkre jutottam. Gyepű = sövény, kerítés, határ, határsáv, országhatár, (a 

Magyar Szókincstár szerint rokonértelmű szavak). A Magyar Nyelv Történeti, Etimológiai 

Szótára szerint: „eleven sövény vagy tüskével magasan megrakott árokpart, kerítés valamely 

terület elkülönítésére, járhatatlan erdősáv, mely megnehezítette az ellenség betörését vagy 

ilyenszerű mesterséges akadály, sövény torlasz, parlag, megműveletlen terület.” Lehet, hogy 

etimológiailag is összefügg a gyeppel. A gyepűelve szónál ezt olvashatjuk 1278: possesiones 

Hatzok, Myhad, Hotvon ,,Gepuelv et” a gyepűn túl fekvő, eredetileg határvédelmi feladatot 

betöltő terület, a magyar szó korábbi, mint első adata mutatja. Hogyan született meg a gyepű szó 

mint határnév volt a kérdés, s amit magamnak  tettem fel? A  szótárban ismeretlen eredetű szó, de  

kijelenti, hogy kapcsolata lehet a szónak a határként való értelme és a gyep között. Igen itt lehet 

megfogni az ősi eredetet. Eleink lovas nép volt. Állataikat legeltették, így főleg lovaikat, s 

ameddig legelhetett a ló, birka, tehén? Addig amíg el merték hajtani az állatokat úgy, hogy az 

nem ütközött a szomszéd nép vagy törzs hasonló érdekébe, vagyis addig amíg a határ tartott, 

modern szóhasználattal élve, onnan tovább nem legelhetett. Ott a gyep megnőtt magasra. Tehát a 

magas gyep határt jelentett. Bizonyára a másik oldal is betartotta a határt legeltetéskor és így egy  

magasan növő gyep keletkezett amit nem legeltek le az állatok és ez jelentette, jelképezte a határt, 

jelentette a gyepűt. Tehát a törzs, vagy a nép szálláshelye körüli területnek a szélén le nem 

legeltetett magasra növő gyep jelentette a határt. Az állatok sohasem legelnek elöregedett magas 

gyepen. Tehát nem a fák, nem az ágak, tövisek jelezték előbb a határt hanem a gyep, erre 

bizonyítékok az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárban fellelhető adatok is melyek bizonyítják. S 

ahol ezeket olvashatjuk „gyepű bekerítés, gyepűvel való bekerítés 1807-ből”, „a Szakadásból 

Gyepű kerítéssel bé kerítéssel foglalván el egy darab Csegjet” de a gyepűfa (határfa), gyepűhatár, 

gyepűhely, gyepűjárás, gyepűkert, gyepül = gyepűvel bekerít, gyepűállítás, gyepűltet, gyepűs, 

gyepűvel határolt hely, gyep-zabföld (parlagon heverő zabföld) és nem  tüskével, ággal bekerített 

terület amely már csak a gyep szó utólagos értelem bővüléséből ered. Tehát az előbbi 

szóösszetételek is mind azt jelzik, hogy a gyepű szó eredetileg az állatok által, le nem legelt füvet 

jelentette a két közösség legeltetési területe szélén vagy között, ebből a jelenségből lett  a gyepű 

határt kijelölő szó. A gyepűelve analógiája az Erdőelve = Erdély szavunk, amely szintén a   

növények  esetünkben a fákon túli, erdőn túli területet jelenti. Ez is egy kiemelkedő természetes 

de áthatolható határt jelent, pont mint a gyep. 

 Bonyhai emlék ez is, amit egy idősebb bonyhai román embertől Radu Gheorghetól, (Ő 

akkor a kollektív pénztárnoka volt), hallottam: „Noi am fugit in fatá la grof in chintus”, (Ingben 

(chintus = köntös) szaladtunk a gróf elébe). De használták a „siretit” szót is, ami a szőlő 

szüretelését jelentette. Igaz, gyakrabban hallottam úzdiszentpéteriektől ezt a kifejezést. 
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* 

 

A dányáni határneveket 1971 szeptemberében írtam le Csíki bácsi adatai alapján (aki az 

ottani kollektív elnöke volt): 1.Bonyha dombja, 2.Hidegben, recea, 3.Kapus, capus, 4.Nagy rét, 

ratul mare, 5.Rezenbe, 6.Hegy, pe deal, 7.Káka, dalba, 8.Bükk gödre, groapa bicului, 9.Csengő 

cingau, 10.Határvég, intre hotare, 11.Fűzben, fiz 12.Lejáró, 13.Hosszuláb, 14.Falusi szőlők, 

(megkülönböztetés az urasági szőlőktől), 15.Udvari szőlő. 

Csak Csíki bácsi adatai alapján írtam le a jövedicsi határneveket is 1971 szeptember 10-

én. 

 

* 

 

 Bonyha és Bernád között itt is levezető csatornát ástunk. Hasonlóan a Szászcsávás-

Désfalvi levezető árokhoz.            

  

 
Vízleveztő sánc ásása Bonyhán a Lókertben, 1971 április 25-én 

                                

  Az irányt, a méreteket, magasságot, a mélységet, a szélességet lent, fent, csak mi 

határoztuk meg de így is nagyon jól szolgált az elkövetkező években. De ennek is volt egy nagy 

tanulsága. Kora tavasszal kezdtük el a levezető csatorna ásást, s csodálkozva tapasztaltuk, hogy 

mennyi férfi állt ki ásóval a a kezében dolgozni. Hívatlanul jöttek leppendiek, bernádiak és ástak. 

A földásás a normakönyvben a legmagasabb kategóriás besorolásba volt. 1,75 munkanorma jutott 

egy kisebb mennyiség kiásására. S ha jól megfogtad az ásó nyelét, úgy sok esetben 2 és 2,50 

normát is kereshettél egy napi munkával. Könnyebb talajon ez elérhette  a napi 3 normát is. A 

kivonult férfiak előre lefogták mindig a részüket egy hétre, hogy biztos legyen a munka. Jól ment 
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az ásás, a megye megdicsért. De nemsokára a végére is értünk az ásásnak ami azt is jelentette, 

hogy a férfiak begyűjtöttek 100-200 munkanapot és így a nyári munkákon már nem volt muszáj 

részt venniök, nyugodtan mehettek nyári szezon munkákra, a lászlói állami gazdasághoz, 

Dicsőbe s maradtunk mi munkaerő nélkül. Ilyenek a mi embereink! Nem voltak székelyek de a 

furfangjuk az igen. 

 Ez akkor ugrott ki nagyon keményen, amikor aratás és cséplés után megcsinálva a búza 

mérlegét. a vezetőtanács úgy döntött, hogy 12 kg búzát oszt ki egy munkanapra. Igaz  az az év  jó 

termést adott, közel 4000 kilogrammot hektáronként  búzából és így mindenki több búzát 

követelt és remélt is munkanapra. A hangulat is olyan volt, majdnem forradalmi. „Ki kell 

osztani!”, volt a lozinka. S a búza mérlegben a munkanapokra előirányzott mennyiséggel 

szemben majdnem az 5-6 szorosát kezdték kiosztani. Ennek a híre hamar elment a megyei 

pártbizottsághoz. Persze ennek is a levét én ittam meg, mondván, hogy miért engedtem meg a 

kiosztást. Soha senki nem kérte a belegyezésemet, de ilyen tiltó felhatalmazásunk sem volt. De 

valakinek bűnhődni kellett. Az pedig én voltam! A megyei Mezőgazdasági Igazgatóságtól kijött  

Mogoşiu Marcel mérnök, az igazgató, Bonyhára, kikérdezett mindenkit és látta, hogy én nem 

vagyok hibás. Én Mogoşiut még Vásárhelyről ismertem és ő vele volt szerencsém, csak  tíz 

százalékot vontak le a szeptemberi fizetésemből. Érdekességként említem meg, hogy több tíz év 

múlva találkoztam vele egy alkalommal Bukarestben és akkor megkövetett. Nem tehetett mást. 

Meg kellett, hogy bűnhődjek a más hibájáért, a tagsággal nem vehették fel a harcot mondotta. Ezt 

a párt nem engedte, de figyelmeztetni kellett a környéket is evvel s bocsánatot kért tőlem. 

 Bonyhán is történt egy olyan dolog amely csak a hanyagságnak, oda nem figyelésnek volt 

az eredménye. Okulásként elmesélem. Az 1960-70-es években kezdtek megjelenni a  gyomirtók 

a hazai mezőgazdaság gyakorlatában. Ilyen első gyomirtó volt a 2-4 D amellyel a búzában levő 

gyomokat lehetett irtani. Elsőként a környéken a mi gazdaságunkban szerveztem meg a búza 

gyomirtását. A Berekben levő búzában használtuk először, a  bernádi út bal felén egy kb.5-6 

hektáros táblán. Kivittünk egy nagy tartályt víznek és egy lajtos szekérrel hordtuk bele a vizet, 

megcsináltuk egy recept alapján a keverést és a kipermetezést az egyik legjobb traktorosunkra 

bízva elvégeztük a búza gyomirtását. Az emberek, a tagok nem hittek a 2-4 D hatásában ,még a 

legjobb brigádosunk is kételkedett, de a feladatot végre hajtotta velem együtt. Vártuk az 

eredményt az első napokban úgy tűnt, hogy tényleg a kételkedőknek van igaza, mert a búzában 

levő gyomok, az acat és mások, semmilyen jelét sem adták a kezelésnek. Kövéren virultak tovább 

is. De 4-5 nap múlva elkezdtek csavarodni és egyre jobban lecsavarodva, kezdtek elszáradni. 

Végül is győztünk és a búza megtisztult egy-két héten belül a gyomoktól. Csak a későbbi 

gyakorlatom alatt jöttem reá, hogy a  kezelést korán a gyomok 2-4 levelében kell elvégezni, mert 

akkor gyorsabban pusztulnak a gyomok és hatásosabb. De a tandíjat meg kellett fizetni avval, 

hogy egy kicsit később jelent meg a gyomirtó hatása. Akkor éreztem először a 2-4 D penetráns   

szagát, amely a mezőgazdaságban töltött éveim folyamán végig kísért. S ez a tevékenység 

vezetett el ahhoz az esethez amelyről még szólnom kell. 

   Az összes növényvédő szereknek, gyomirtóknak amint már jeleztem, egy külön raktárat 

jelöltem ki, amelyet a raktárosunk kezelt. Írásban  készítettem fel, a szerek kezelési módjára 

raktárosunkat. Megismertettem vele a szereket, hogy mit mire használhatunk és mégis megtörtént  

a baj. De mi is történt? A hajtatott  uborkánkat, megelőző permetezéssel kellett kezelni egy réz 

készítménnyel. Abban az időben csak a kékkő vagy más nevén a rézgálic állott rendelkezésünkre. 

Erre adtam írásos utasítást, hogy adjon ki a raktárosunk. Jáger aki szintén fel volt készítve a 

növényvédő szerek használatára elment, hogy kivegye a rézgálicot. Ki is vette de a raktáros hogy 

milyen okból nem tudom a 2-4 D-ből adott oda permetezésre, kékkő helyett. A déli kezelés után 

másnap reggel, a gyönyörű uborkák mind le voltak forrázva. Siralmas látvány nyújtottak a 
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lekezelt uborkák melegágyai. Igaz nem lett nagy kár, mert gyors föld csere után, a 

megmaradtakból való ritkítással és átültetéssel hamar újra termett a hajtatott uborkája Jágernek. 

De a mai napig sem tudom, hogy hogyan lehetett összetéveszteni a kékkővet amit mindenki 

ismert régebbről és  jellegzetesen kék színű, a fehér porral amilyen akkoriban volt a 2-4 D. 

gyomirtó. Csak hanyagságra, oda nem figyelésre gondolhatok. Igaz, később hallottam amit 

eltitkoltak előlem, hogy a raktáros azon a napon pityókos volt Igaz nem igaz, nem tudom, de 

lehet, hogy rossz indulat is volt a dologban. Pedig t.k. én a raktárosunkkal nem voltam rossz 

viszonyban. 

 Ha a bonyhai mindennapokról írok, akkor meg kell említenem, hogy az egyik Termés 

napján a kultúrotthonban egy nagy  termék kiállítást szerveztünk. Itt a zöldséges kertünk legszebb 

példányait állítottuk ki, szőlőt is szedtünk különböző fajtákat. Búzát, kukoricát zsákban és száron 

állítottunk ki. Voltak plakátaim amelyekkel az új mezőgazdasági munkálatokat népszerűsítették, 

ezek is falakra kerültek és minden terméknek kétnyelvű feliratot készítettem amire orroltak is a 

bonyhai románok, különösen a tanárok. De nem vettük fel, mert a kiállításnak nagy sikere volt, 

ugyanis a kiállítás végén mindent kisorsoltunk a látogatók között és a nyertesek haza vitték a 

murkot, a szőlőt, a tejfölt, a paszulyt, a tököt. vagy éppen a zsák búzát.  

 Egy másik alkalommal, még a kórus próbák alkalmával, egy  vacsorát szerveztünk a  

kórus tagjainak. Egy lemez játszót is bevittünk, hogy zenét is szolgáltathassunk. Én naivan azt 

gondoltam, hogy nagy sikere lesz a híres Kodály lemeznek amelyen a Ecseri lakodalmast és más  

magyarországi népdal feldolgozásokat halhattak a bonyhai magyarok, a budapesti Állami Népi 

Együttes előadásában. De nem volt különösebb sikerük, meghallgatták és evvel kész, nem 

dúdolták többet soha, s nem is kérték a lejátszás megismétlését, pedig nekem nagyon tetszett. S 

érdekességként még elmondom, hogy egy magyar bált is szerveztünk amelyre én javasoltam, 

hogy a felkapott  bonyhai cigányzenekart hívjuk meg. Ez a zenekar járt be Dicsőbe és járták a 

környéket is. A bonyhaiak nem egyeztek bele, ők egy általam ismeretlen és keveset szereplő 

zenekart hívtak meg, amely ismerte a megszokott bonyhai táncrendet és az muzsikált egész este. 

Evvel a zenekarral mulattak a bonyhaiak, nem a felkapott zenekarral akinek a repertoárja az 

akkor modern dalokat is játszotta. Akkor jegyezte meg Szigeti Katica a 2-es brigád felelősének 

felesége, aki bejáratos volt hozzánk a családhoz is, hogy jó  a magyar bál mert ő nemrég volt egy 

cigány bálba de ott, csak úgy 10-11óráig lehet ülni és táncolni mert 11 óra  után olyan „cigány 

szag”  tölti be a termet, hogy tovább  nem lehet  maradni. 

   Egy bonyhai mondás is ide illik, Kerekes Imre kántortól hallottam „Bár adna az Isten  

egy olyan nagy  havat, hogy gereblyével keressük a bonyhai templom tornyát”. Ugyanő mondta 

el, hogy hogyan szólnak a bonyhai és a környék harangjai Emlékszem a bonyhai harang a 

gazdagságot jelezte „bőség-bőség” hangzással. Volt olyan amely a szegénységet „ringy-rongy”  

formájában szólaltatta meg. 

Tarkább a kép ha elmondom, hogy a hetvenes évek elején egyre több mezőgazdasági 

mérnök, agronómus (ugrómókus), állatorvos és állattenyésztő mérnök végzett az egyetemeken és 

jelentek meg a gazdaságokban. Így helyeztek hozzánk is egy fiatal román állattenyésztő 

mérnököt aki tevékenységével inkább galibákat okozott mint eredményeket. Sokat hiányzott, az 

istálló programokon nem vett részt és árulkodott befelé. Olyannyira, hogy ki is jöttek szavára a 

megyétől.  Szerencsére Sólyom Péter jött ki, aki akkor a megyei  Mezőgazdasági Igazgatóságnak 

az állattenyésztésért felelős  aligazgatója volt, s akit ismertem régebbről. Így az ellenőrzésnek 

eredménye nem volt letolás, hanem Sólyom Péter megismerhette az igazi helyzetet. Nemsokára 

érkezett egy agronómus hölgy is Hermeneanu Matilda aki szorgalmas hölgy volt és férjezett. 

Tehát komolyabban  állt a munkához, hátránya volt viszont, hogy nagyon alacsony növésű  
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feleség volt s így a brigádosok mindig „lenéztek reá”. De nem hagyta magát, dolgozott, 

irányította növénytermesztést. Jó emléket őrzők róla. Jó kolléga volt! 

 Mindezekben az években a családommal keveset tudtam foglalkozni állandóan „terepen”  

voltam. A kampányokban reggel korán mentem el hazulról, este későn jöttem haza. Ha megláttak 

volna napközben otthon, akkor én lettem volna minden lemaradás oka. Ezt nem engedtem meg a 

pártosoknak. Ezekben az években történt, hogy este későn értem haza sötét volt és nem akartam 

villanyt gyújtani, hogy ne költsem fel a feleségem és a gyerekeket. Szokás szerint Juci a 

feleségem minden este kitette az ételt az asztalra és én azt elfogyasztottam. Ezen az estén amelyet 

elmesélek a kályhához mentem először, ahol egy fazék volt lefedve. Hirtelen úgy határoztam, 

hogy a fazékban levő levest csak úgy felszippantom, nem rakom ki a tányérba. Ez volt a vesztem, 

mert a fazékban nem leves, hanem az aznapi mosogató lé volt, amely másnapra a disznóknak volt 

félre téve, de benne volt a mosogató rongy is, ezt is felfaltam, de igaz nem ment le, szerencsére, 

mert nagy volt. A mosogatólének zsíros  és sós íze van, azóta ismerem. 

Most amikor ezeket a sorokat írom nyomok, dokumentumok, emlékek kerültek elő. Így 

került elő egy hosszú levelem is amelyet Farkas Zoli barátom levelére válaszoltam már  

Csíkszeredából 1981 X. és XI. hónapjában de vissza emlékezve a nemrég történt bonyhai, 

désfalvi dolgokra. Az ő levele nem maradt meg. De a válaszomból sok minden kiderül az akkori 

helyzetről, harcokról, kudarcokról. A levél nagyon őszinte, ezért másolom ide teljes egészében. 

Igaz, a levél elolvasása során sok minden megismétlődik de mégis más a hangvétele mind a 

később leírt visszaemlékezéseknek. De ki is lehet hagyni . 

 Farkas Zoli közös barátunk volt Lászlóffy Alival, Zoli Tordáról jött Kolozsvárra és ott 

végezte el az agronómiát, utánam. Ő már románul végezte be az egyetemet, amelyet magyarul 

kezdett el. Ő nagyon hasonló beállítottságú barát volt mint én, szakmáján kívül érdekelte még sok 

minden. 

Kedves Zoli barátom! 

  

 Habár kissé megkésve is de válaszolok leveledre, melyben  olyan sok kérdéssel 

„rohantál” le, s ami még érdekesebb, rengeteg emléket kavartál fel. S sajnos így visszagondolva 

az eltelt 15-20 évre amelyekről érdeklődsz leveledben, sok kudarcról és meg nemértésről adhatok 

számot s még most is több tervről, mint megvalósításról. 

     Először is avval kezdem, hogy örvendek, annak, hogy valaki csak felfigyelt és válaszolt 

arra a felhívásra amelyet olyan rég a FDN-ben, (Falvak Dolgozó Népe), tettem közre, ezelőtt 10 

évvel, s eredményről is számolhatsz be. Én igaz ma már elfelejtettem az akkori felhívást s ha most 

nem említed talán örök feledésbe merül, pedig.... 

     Talán ha valaki akkor válaszol a felhívásra, most eredményről is számolhatok  neked be.    

De a szót  a szélmalom szele elvitte, s maradni nem maradt semmi. 

 Igaz én is próbáltam összegyűjteni  Bonyha, Szászcsávás és Désfalva helyneveit s talán az 

akcióterv most is megvan, (milyen nagyszabású terv is volt s az egész Kisküküllő mentére 

kiterjedt volna), de a gyűjtés eredménye már szétkallódott annyi költözködés után és ez a gyűjtés 

nem is volt szakszerű, csak leltár lehetett. Már ez a kis leltár is sok érdekes dolgot hozott volna 

felszínre, mert ott nagyon sok érdekes dolog van. A Kisküküllő mente s különösen a Küküllővártól 

kezdődőleg egészen Balavásáráig elég fehér folt a nemzetiségi önismeretben. Ilyen falvak vannak 

ott mind Sövényfalva, Királyfalva, Dombó, Dicsőszentmárton, (város), Pócsfalva, Gálfalva, 

Szőkefalva, Désfalva, Harangláb, Mikefalva, Magyarsáros, Héderfája, Vajdakútja, Szászcsávás, 

Bernád, Leppend, Kórodszentmárton, Küküllőszéplak, Sólymos, Vámosúdvarhely, Lászlók. 

 Ezek a falvak már elnevezésükben történelmet idéznek, (honfoglaláskori elnevezések majd 

mindegyik). 2006-os megjegyzés.  Később olvastam, hogy a „falvak” elnevezésű helységek 1200-
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1300-as telepítések eredménye. Abos, Gál, Szőke, Pócs, Mike igaz milyen ősi zengésű nevek. Hát 

igen! Mintha a honfoglaló magyarok hét vezérének neveit hallanád, (talán kis megerőltetéssel a 

7-iket is meg lehetne találni). Ősi zengésű nevek. De a tudósok azt mondják, hogy a „falva” 

elnevezések csak az 1200-as években honosodtak meg. 

Kezdjem azokkal a dolgokkal, amiket én figyeltem meg és láttam itt 15 éven keresztül. 

Szorgos, földműves nép lakja, a szászok közelsége is látszik ruházkodásukban, (munka közben 

még a mezőgazdasági munkánál is kötényt viselnek a férfiak), étkezésükben, eszközeikben, 

házaikon és szokásaikban Ugyanis ezek a falvak a szászföld közvetlen közelében, határában 

vannak. 

    Kezdem Désfalvával, ugyanis sorsom ide vétett elsőnek. Mikor oda kerültem azt sem 

tudtam, hogy  a világon létezik e falu. Ennek a kis, inkább magyar lakosságú falunak a határában 

egy nagy védett helyen, három oldalról magas hegytől védve létezett egy határrész amelyet 

„Faluhelynek” neveznek, ehhez a helyhez vezetett a hegy tetejéről az erdőből, (2006-os: 

megjegyzés Szászcsávás felől), a „tatár ösvény”. A faluban laknak most is annak leszármazottjai, 

aki egy harangot kapott itt, (egy kocája malacozott a harang közepébe). A harang állítólag 

Marosvásárhelyre került s most is szolgál egyik ottani templomban. (Újjabban olvastam, hogy a 

harang Désfalván van. Az ottani református és unitárius és egyház most is ingyen harangoz 

ennek az ortodox, (talán volt görögkatolikus), családnak temetéskor, lakodalomkor. Itt a 

Faluhelyen lehetett a Désfalva előtti honfoglalás kori falu! A fent említett faluhelyen létezett falu 

eltűntének dátuma, a krimi tatárok utolsó betörésének dátuma lehet, (amikor is felperzselhették). 

 Désfalván egy ház építésekor, (egy leppendi épített házat a főutcán, Talán Darabánnak 

hívták), a kastélytól nem messze, (a Pataki kastély), a jobboldalon. 1963-ban talán, a régi ház 

lebontása után egy nagy katlanra találtak. Minket is oda hívott a tulajdonos s mondta, hogy a 

hátsó szobája mindig úgy kongott amikor oda lépett s most né mit talált. 

 A katlanban égett gabona szemeket találtunk, rengeteg cserépmaradványt, 

csempekályhához csempemaradványokat, krajcárost. Sajnálom, hogy rögtön nem értesítettük az 

akkori rajoni múzeumot, de az ember megijedt, hogy a házát nem fogja tudni arra a helyre  

felépíteni. Mire szólhattunk volna, már az új házat a katlan fölé építette. Talán a tudományt is 

veszteség érte mert olyan helyen volt  a  katlan, ahonnan be lehetett látni a Kisküküllő mentét, 

nagy távolságra.  

      Elmondom Neked azt is, hogy a vízlevezető csatorna kiásása alkalmával egy olyan 

háromlábú cserépedényt kaptunk amelynek honfoglaláskori neve „lábas” lehetett, ahonnan 

bizonyára a magyar „lábas” szó ered. A tárgyi emlékek melyet összeszedtünk a katlanból ott 

vannak talán ma is, a református papi lakban. 

 Ezek lennének az úgymond történelmi emlékek, nem beszélve, hogy amíg ott voltam 

elsőnek talán a megyében vezettük be a műanyagfedésű alagútrendszerű korai 

zöldségtermesztést,  sok gáncsoskodás ellenére, néhai Vas Gál Sándor kiváló szászcsávási kertész 

segítségével, vagy kezdtünk neki nagyűzeműleg a szőlő ültetőanyag előállításának. Habár itt az 

érdem elsősorban a szorgalmas szászcsávásiaké és Keszeg János tanítóé volt, de én is minden 

telhetőt megtettem, hogy segítsem munkájukban. Hogy ma nincs ilyen nagyüzem a faluban, nem 

rajtuk és nem rajtam múlott. Kár pedig, mert csak akkor látszott meg mit jelent a tenni akarás, a 

szakértelem és az összefogás. 

       Szászcsávás...ez  külön sziget azon a tájon. Akkor Désfalvához tartozott a téeszhez és 

tanácsilag is, ma Mikefalvához tanácsilag. A főúttól ha jól emlékszem 5-6 km-re van. Földes úton 

jártak be akkor. A falu nevének eredetét a helybeli monda úgy magyarázza, hogy miután a 

szászok elmentek a faluból, (t.k.a krimi tatárok perzselték fel a falut), Háromszékből az 

idetelepülő székelyek fentről jőve, (a Nagyküküllő forrása felől), az elől jövő Vas nevezetűre, a 
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hátul jövő rászólt, hogy térjen „csá” irányba, valahogy így „Csá-Vas”. S innen van a Csávás 

elnevezés. Ma is a faluban sok Vas nevezetű ember él. (2006-os megjegyzés: ez a gondolkodás 

inkább utólagos furfangos székely okoskodásra utal. Valahogy meg van magyarázva a falu 

nevének eredete. Emlékezhettek a fentről való jövetelre és hozzá okoskodták a Csá-Vas   

magyarázatot). Határában szelíd gesztenye él, lakói szorgalmasak és jószívű  emberek. Nyelvük 

kiválik a környező magyar lakosság nyelvéből, a székely hangsúlyt és kifejezéseket használják. 

Nagyon szépen beszélnek magyarul, ellentétben a környező lakossággal ahol bizony a magyar 

nyelvnek egy romlott változatát beszélik többnyire. Hires paprika és egyben zöldség termesztők. A 

környék szorgalmukról sokat élcelődik, különösen borkészítéssel kapcsolatban mondják, hogy a 

„csávásiak neki fogtak a szüretelésnek, mert csikorognak a kútláncok”. Ilyenkor készül az u.n. 

„fickó bor”. Ezek az emberek ésszel gazdálkodtak mindig, határuk 3 nyomásos volt s csak a 

kollektivizáláskor szüntették meg ezt a rendszert, de még ma is látszik határukon a nyomásos 

rendszer. Határukban elfordított szászból elferdített magyaros nevek vannak mint a 

„gerhengyel”, vagy magyar elnevezés mint a „Birimely”, (2006-os megjegyzés: emlékszem 

amikor kérdeztem tőluk, hogy miért van ilyen neve azt mondták, hogy azért mert az a hely olyan 

mint a Biri melye), dombos mindig, vagy az „akasztófa domb”. Szívesen emlékeztek vissza, 

mezőgazdasági előadásaim alkalmával az ezüstkalászos gazdatanfolyamokon tanultakra, (2006-

os megjegyzés: bizonyára erős gazdakörük lehetett). Valaki talán ennek a mozgalomnak a 

történetét is megírhatná közülünk, (2006-os megjegyzés: Farkas Zoli meg kezdte egy könyvel, 

amely első lépés, bővíteni kellene). Mert csak azért is mert emlékszem, hogy két odavaló idősebb 

román mérnökkollégám akik megérték is ismerték ezt a mozgalmat azt mondták és úgy értékelték, 

hogy amikor ezt megszervezték és ahogyan az lefolyt az példamutató kell legyen mindig amikor 

tömegeket akarnak megmozgatni és tanulásra ösztönözni. A csávási nép egy felhívást, egy új 

módszert vagy ami új volt nekik mindig szívesen fogadták. Emlékszem soha addig, de talán azóta 

sem sikerült egy faluból több mint 1 vagon tökmagot beadni, úgy, hogy a köztesként termelt 

tökből minden család otthon kiszárította a magot és azt összegyűjtve az államnak elég jó pénzért 

beadtuk. Ezt is csak a csávásiak tudták megcsinálni. Most híres kórusukat, mely nemsokára több 

mint 150 éves csak megemlítem, (2006-os megjegyzés: azóta sem hallom a csávási kórust 

megszólalni sehol, csak az ottani cigány zenekar teszi híressé a falut, vajon miért?). A csávási 

egyházi többszólamú kórus 130-éves meglétét Nagy László református lelkész találta meg egy 

füzetben kutatva. A  kórus  különben 1837-ben alakult február 12-iki dátummal. 

   Ez a kórus adott nekik kultúrház építésre erőt, mert rajtuk igazán senki sem segített 

akkortájban ilyen dolgokban. Marosvásárhely is csak az 1960-as évek közepén ismerte meg. 

   Az idei korondi, (árcsói), kerámia vásáron találkoztam három szászcsávási emberrel 

(2006-os megjegyzés: egyik Pálosi a volt brigádos régi ismerősökkel s ők mondták, hogy 

mostanában nagyon megcsappant a kórus létszáma, nagyon sokan költöznek el a faluból, s alig 

tudják híres kórusukat fenntartani. Nagy kár, mert nagy erő volt abban a kórusban. A 

szászcsávási emberek az, hogy tudnak mulatni, anélkül, hogy berúgnának és verekednének, 

(pedig bor és pálinka van elég), értik a módját. Képzeld el Zoli, azt amikor egy egész falu  

összegyűl megünnepelnek valakit vagy valamit. Ilyenkor mindenki otthonról kosárban  viszi a 

kultúrházba a bort és az ételt, több hangon énekelnek, ott például mindenki lábon éri az 

újesztendőt amit közösen köszöntenek. A fiatalság a falu felett levő egyik hegyről ostor 

durrogtatások közepette egy-egy kereket enged le, melyet meggyújt. Nagyon szép látvány lehet! 

  S amikor vasárnap délelőtt a szomszéd falu határából halhattam, (Bonyha és Désfalva),  

egy hegy tetejéről református templomukból a zsoltárok dallamait...nem hiába választotta 

bevezetőnek és záróhangképnek Ádám Erzsébet színésznő a Bethlen című műsorában a 

szászcsávásiak által énekelt zsoltárt a „TE BENNED BI-IZTUNK ELEITŐL FOGVA” címűt, 
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amely a szászcsávási templomban hangzott el, (2006-os megjegyzés: hogy mennyire volt ez 

őszinte Ádám Erzsébet részéről? Nem tudom, de  mi  akkor annak éreztük). 2011-es megjegyzés, 

lehet, hogy épp provokáció is volt?! 

 Sok mindent lehetne írni a szászcsávásiakról, például azt, hogy a konfirmáló gyerekek, 

konfirmáláskor u.n. „lúpúj” hintát készítenek s azzal játszanak. De talán ennyivel is érzékeltetni 

tudtam mit jelentett nekem Csávás. 

   S ezzel talán át is lépek Szászbonyhára. Melynek lakossága valamikor szintén szász volt s 

kórusa  még régebb volt mint Csávásnak. ,csak nincs meg az állandóság-folytonosság... Ezt a 

falut is a krimi tatárok perzselték fel, ( Ez Schaitz Bandi bácsi, ma dicsői nyugdíjas,előbb bonyhai 

patikus és amatőr régész szíves közlése). 

  Református Templomának külső felén még ma is olvashatóak a szász nevek, de 

rovásírásos kő is előkerült  a templom javításakor. Bonyha betelepítése, nem volt olyan egységes 

mint amilyen  Szászcsávásiaké volt. Sokféle nép és sokféle felekezet van ma is a faluban. 

 Nem akarlak bővebb bonyhai történelemmel untatni, ezért csak azt említem meg, hogy járt 

itt Tinódi Lantos Sebestyén, Döbrentei és itt született Árva Bethlen Kata kinek szellemét 

próbáltuk mi nemzetiségi  értelmiségiek feléleszteni és fáklyává tenni. Nagyon nehéz harc volt, 

mert olyanok ellen kellett küzdenünk, akiknek  hivatalból segíteniük  lett volna a  kötelességük. A 

gáncsoskodók épp azok voltak, akik a községet vezették és a fizetésüket is ezért kapták, hogy a 

községet felemeljék, elősegítsék. 

  A falu Dél-Erdélyben van, lakói szorgosak, ügyesek, szeretik a kultúrát. Itt a régi kórust s 

két világháború között is kórus követte, részt vettek az akkori összes kórus rendezvényen ahol 

díjakat is kaptak. De tovább megszakadt a kórus élete. Mi szerettük volna feléleszteni ezt a 

hagyományt és sikerült is. 

A faluról még annyit, hogy az 1887-ben  már Olvasó Egylete volt, jegyzőkönyvéről épp a 

Falvak Dogozó Népe-hetilapban számoltam be. Ma a falu egyik utcáját „Kicsi Szerbiának” 

nevezik utalva az itt lakok rebellis voltára. 

 Itt Bonyhán egy páran összeálltunk és próbáltuk a falut megmozgatni. Sikerült is! 

Bemutattuk a Kós Károly írta Budai Nagy Antalt, a darab előadását én javasoltam, s akiknek 

elmondtam mindenki jónak találta és mellém állt. Sőt... kezükbe vették a színdarab ügyét és elég 

magas szinten tudtuk bemutatni. 

Lehet, hogy az emlékezet is szépít de néhány adatot elmondva erről az előadásról 

meggyőződsz, hogy „jó munka volt, férfi munka volt”. Összesen 5 előadást tartottunk, ebből 

kettőt Bonyhán, s eljutottunk az előadással Erdőszentgyörgyre és Szovátára is. 

A rendezőnk néhai Nagy Imre volt, a marosvásárhelyi színháztól aki nagyon sokat segített 

a színpadi mozgásnál, beszédnél, ruháknál, díszleteknél s a darab megértésében is. A darabban 

munkások, téesztagok, mérnök, tanítók, tanárok, mesteremberek, pap és más foglalkozásúak 

vettek részt. Sőt két román nemzetiségű színjátszónk is volt, a néhai Baia Laurean, (aki tanító 

volt), és Lépes püspököt játszotta és egy Oltean Lacika nevezetű kisfiú. Így láthatod milyen széles 

skálán sikerült a tömeget megmozgatni, (2005-os megjegyzés: ez akkori pártos kifejezés).  

Kiszállásainkra az autókat a téesz adta, ugyanis kiszálláskor a díszleteket két kocsival kellett 

vinnünk. A ruhákat, a díszleteket Marosvásárhelyről kaptuk a színháztól. Innen kaptuk meg a 

híres marosvásárhelyi Budai Nagy Antal előadás díszleteit. Ebből alakították át mestereink és a 

Dicsőből hozott házi festőnk a díszleteket. Egyúttal felújítottuk a kultúrházat, a színpadot  

kibővítettük.  S ha jól emlékszem 4 ezer lej értékben új bársony függönyt is szereltünk fel. Új 

padokat csináltattunk a nézőtérre, s a világítást is átszereltük. Tehát széles mozgósítás volt. A 

ruhák és kellékek nagy részét is Vásárhelyről kaptuk. Így jutottam én is a híres Borovszky Oszkár 

ruháiba például. Emlékek... 



258 

 Nem is tudom elfelejteni a falu ácsait, asztalosait, borbélyait, szabóit, kovácsait és 

mindennemű mesterembereit akik mindenhol, segítettek. Az öreg ácsot Bali bácsit, (Bali Sándor), 

aki egy áldomás reményében gyönyörű fakupákat gyártott, s Budai Nagy Antalnak egy olyan 

faragott széket, melyet Kós Károly tervezett a darabhoz és én is szívesen haza vittem volna. Ő 

nem tudta, de talán érezte, hogy nemes célnak dolgozik. Feleségem a református templom 

orgonáján tanította velünk a szereplőkkel azt a zsoltárt melyet Kós Károly ajánl éneklésre. Nagy 

volt a lelkesedés. Még csak annyit, hogy igyekeztünk a darab szereplőinek foglalkozását a 

mindennapi foglalkozásával eljátszatni. Így játszotta a templom szolga, Bese Tamás 

szolgálójának a szerepét például, igaz püspöknek tanár jutott, de így is sikeres volt. A hivatalosak 

egy része nagyon komoran néztek reánk, mert ez a szép siker csak az ő inaktivitásukat és 

tehetetlenségüket igazolta. De nekünk evés közben jött meg az étvágyunk s úgy határoztunk, hogy 

kihasználva azt a nagy lehetőséget, hogy zenetanár van a faluban, feleségem személyében, 

feltámasztjuk a kórust. Előkerestük a régi névsort is amelyben fel voltak tüntetve azoknak a nevei 

akik az első világháborúban a kórus tagjai elestek. Mivel a kórus református volt akkor, hát most 

is túl egyneművé sikeredett, de így is sikerült 100 tagúvá felfejleszteni. S amikor egy perccel 

adóztunk az elesettek emlékének, robbant a puskaporos hordó...A kórus tovább élt és dolgozott, 

de attól kezdve ki voltunk téve a helyi és megyei megtorlásoknak egyaránt. Az akkori megyei fő-fő 

kultúra felelős, akinek segítenie kellett volna és nem gátolni a munkát, azt mondta, hogy előbb 

szép szerével, de majd erővel is és csúnyán is tesznek ellenünk. Ez egy darabig nem sikerült nekik. 

Kórusunk vegyes  kórus volt és inkább földműves kórus, egy kicsit nehezen de feleségem odaadó 

munkája nyomán kezdett csiszolódni az előadási mód. Daloltunk román, magyar dalokat, 

népdalfeldolgozásokat. Részt vettünk a kisküküllőmenti kórusok találkozóján többször, 

kórusunkról a kolozsvári rádió felvételt is készített a kibédi templomban, s már sikeresen léptünk 

fel teljes estét betöltő kórus műsorral. A repertoárt feleségem állította össze, nagy gonddal és 

tanította be a művészi követelményeknek megfelelően. Persze amit a földműves kórustól ellehet 

várni. Dalaink magyarul, románul csendültek fel s ez felidézte a régi kórus tagjaiban az 

emlékeiket a régi kórus életéből. Ezt az időszakot is valakinek meg kéne írnia, örökíteni mert már 

a 24. órában vagyunk, a résztvevők szép lassan kihalnak. S talán ehhez nem az eddigi felfogásban 

kellene közeledni amely elítélte ezt a mozgalmat, hanem új felfogásban amelyben az összefogást, 

összetartozást és a tevékenységre való serkentést kéne előtérbe helyezni, mert azok akik akkor 

már kórusban énekeltek, nekünk is a legfegyelmezettebb és legaktívabb tagjaink voltak. Tehát egy 

haladó hagyományra építettünk mi is. Ezt elítélni nem szabad csak elismerni, ha nem is mindig 

gyöngyszemeket énekeltek hanem csak daloltak. Sajnos ma már mindjárt ott vagyunk,hogy 

dalainkat sem énekeljük.  

 A kórus tevékenységében összegyűjtöttük Bonyha népdalait, balladáit és népies műdalait 

magnóra, ez most Dr. Kakassy Sándor dicsői fogorvosnál van. A kórustagok kezébe könyveket 

adtunk, emlékszem az akkor megjelenő „Balladák könyvét” melyet Vásárhelyről hoztam az 

emberek kérésére, a zsoltáruk mellé tették s ilyen megjegyzéssel, hogy ezt a dalt nálunk is ismerik 

s dúdolni kezdték a dallamot a szöveg olvasása után. Egyik helyi ballada szövege így kezdődött 

emlékszem: „Hallottátok Lőrincréven mi történt...” és következett egy helyi eset elmondása 

balladában. A kórus tevékenység szüneteiben Kodály lemezeket hallgattak a tagok s fedezték fel a 

dal szépségeit. Majd egy bált is rendeztünk, ahová meg akartam hívni a divatos cigány muzsikust 

de megmagyarázták nekem hogy ez a cigány nem ismeri az ősi bonyhai dalokat, táncokat és ők 

elhívták azokat a zenészeket, akik nekik húzni tudták a talpalávalót, mely között van egy tipikus 

bonyhai tánc melyet csak itt járnak, németes táncmozdulatokkal, hasonlót a dombóiak is járnak 

kiket a tévében láttam. 
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 A mezőgazdasági oktatásban diafilmeket vetítettem, de nem szakmait, hanem mesét, 

mesefilmet A Ludas Matyit, Piroskát és a farkast stb. Nagy sikerük volt, majd aktuális  politikai 

kört alakítottunk, ahová egy kicsi történelmet is beloptunk! 

 Ezt már nem lehetett elviselni, névtelen leveleket kaptunk ahol kijelentették, hogy fel 

vagyunk téve a fekete listára. Jelentésünkre az eredmény annyi lett, hogy a névtelen leveleket a 

rendőrség összeszedte és felszólítottak, hogy ne tevékenykedjünk úgy, hogy alkalmat adjunk 

hasonló megnyilvánulásokra. 

 A bűn nem az volt, hogy névtelen levélben megfenyegettek 5-ünket hanem az, hogy 

kultúrát vittünk be a faluba és megmozgattuk több mint 20 éves tespedésükben. Az emberek 

megértettek, segítettek és követtek, feleségem a „tanárnő” pedig minden szabadidejét feláldozta 

két gyerek nevelése mellett a nagy ügyért, a kórusért. A mozgósító munkát mi vállaltuk tanárok, 

tanítók, orvos és mérnök meg a tiszteletes. 

 Ez akkor és ott, nagy bűn volt a hivatalosak szemében,azt mondták egyesek közülük, hogy 

félre vezettük. De szép volt és eredményes munka volt, (Most annyi év után bátrabban ki lehet 

mondani, hogy igen félre vezettük őket tudatosan, mert mi a magyarokat akartuk  segíteni, de 

mindig román mázt kellett reá húzni, ami nem mindig sikerült. Ez volt az igazi bűnünk akkor!). 

Azóta a kórus elhallgatott, bizonyára újabb 20-30 évre. De kár! Talán, az akkor megismert 

népdalaink tovább élnek a faluban ma is. Ezt reméljük s akkor amit tettünk, nem volt hiába való 

fáradozás. A bűn nem az volt, hogy megfenyegettek, hanem az, hogy kultúrát próbáltunk bevinni 

a faluba s megmozgassuk tespedésükben, s csak példát kellett volna egyeseknek venniök és 

versenyre kelni, nemes versenyre velünk... 

    Bonyha! A kastély amelyben árva Bethlen Kata született már nincs meg, a gróf lebontotta.  

De van egy másik kastély melyet sikerült a teljes elpusztulástól megmentenünk. Kilincseltem az 

akkori rajonnál, Kolozsvárra  is elmenetem Balogh Edgárdhoz, de segíteni csak Maros megye  

segített, miután Bonyha Maros megyéhez került. A község kapott vagy 200.000 lejt s ebből és más 

pénzalapokból a kastélyt rendbe tették. A kollektívet kiköltöztették, a raktárakat benne 

felszámolták s beköltözött a helyi néptanács, a posta, (Megjegyzem most 2006-ban, hogy jóval 

később derült ki, hogy mindezt a románok arra használták fel, hogy templomukat lehozhassák a  

posta épület helyére. Így került a román templom a cigánysor tetejéről Bonyha központjába. Ez 

nagyon ügyes manővere volt, az ottani román egyháznak és híveinek). A kastély a kígyós 

Bethleneké volt, címerük ma is ott van a benti feljárat előtt. Emlékszem, hogy a kastély előtt volt 

egy gémeskút, amely mellett az úgynevezett fellépőkő, (az a kő amelyre vízmerítéskor az ember 

fellép), faragott kő volt, s egyszer megfordítom, s a kastély homlokáról levert faragott kőcímer 

volt, melyet rögtön szekérbe tétettem s felküldtem a bonyhai református templomba, talán még ma 

is ott van, megőrizve. 

  A kastély rendbetétele előtti állapotáról csak annyit, hogy egyik napon hírt hoztak, hogy 

fenn az emeleten beszakadt a mennyezet. A látvány amit láttam, lesújtó volt, az 1 m vastag 

gerenda a falra illesztése helyénél elkorhadt és lezuhant, s zuhanás közben egy kb. 4x2  m-es  

velencei tükröt zúzott össze. 

    S néhány szót a néhai utolsó Bethlen grófról, akit a felszabadulás ott kapott. A bonyhaiak 

nem nagyon szerették, szigorú és fösvény ember lehetett, így él az emlékezetekben. Azt mondják 

róla ,hogy még a madár sem repülhetett be tudta nélkül  a faluba, mert azt is lelőtte. Miután  a 

kastélyt és birtokát államosították, Hátszegen dolgozott kényszermunkahelyen és „marmaládés”  

ládákat készített. 

 A kastélyban nagy könyvtár volt, közvetlen a bejárattól balra levő szobában. Az emlékezet 

szerint, sok latin, német, magyar sőt román nyelvű könyv is volt, de arra is emlékeznek az 

emberek, hogy a sárba dobott könyveken lépkedtek egykor, így kikerülve a sarat. A kastély 
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berendezéseit is és  mindent amit meg lehetett mozdítani elhordtak. Ezután  került vissza az a két 

kapuőrző oroszlán is, amelyet kb.20 év után hoztak vissza Szökefalváról s tették helyükre. Igaz 

nem a legszerencsésebben. Mikor én odakerültem a kastély gazdasága már csak nyomokban 

látszott. Eltűnt a teljes gazdasági felszerelés, traktorok, ekék, vetőgépek, szekerek, a „luxos  

autó”, cséplőgép, virágház, ló, tehén és sertés istállók. Az utolsó raktárat az ottani milicista 

bontotta le 1969-70-ben. Talán egész Erdélyben csak Bonyhán mondták gulyának a tehéncsordát, 

(románul is guia volt). 

 Szőlészete és borászata is híres volt, habár lakóinak csak egy része ismerte a 

szőlőtermesztést. A gróf és a falu által hizlalt ökrök, Bécsig jutottak el. Az itteni gazdaságból 

mára csak a kastély, egy  lóistálló és egy nagy kert maradt meg, (Lókert a neve). Ebben a 

Lókertben ma is értékes és ritka fafajták vannak. Ezek a fák is  ebek  harmincadjára kerültek 

majdnem. A helybeli néptanács elnöke, szívesen engedte  kivágni a fákat, bizonyos juttatások 

ellenében. Sőt még a kollektívnek is megengedte, hogy a kiváló minőségű fákat kivágva 

szerszámfára tegyen szert. Én megtiltottam, hogy a kollektívnek fákat vágjanak ki, s a szükséges  

szerszámfákat máshonnan szereztük be. Igaz, ez sok veszekedéssel és meg nem értéssel járt 

mindaddig, amíg a rajoni pártbizottságtól kiszálltak, hogy megnézzék a fákat, ugyanis Angliából 

érdeklődtek felőle, hivatalos úton. Bizonyára a gróf fiai érdeklődtek, akik tudták és ismerték a 

Lókert értékét. Így aztán megszűnt a fairtás. A ritka fák létezését az is bizonyította, hogy minden 

ősszel ide jártak az erdészek a fák magjainak az összegyűjtésére és tovább szaporítására. 

Emlékszem az itt levő ritka kocsányos tölgyre, például. 

 Ha ma is Bonyhán és Héderfáján a lakásokban végigmenne valaki, bizonyára, sok a 

kastélyból származó bútorra, épületanyagra, (faragott kövek, tégla stb), könyvre, ruhára akadna. 

Akkor már nem volt igazi gazda. Milyen nagy kár, hogy az ott már meglevő nagy gazdaság, nem 

alakulhatott át az újat szolgálni, előbb széjjel kellett hordani mindent, s tönkre is ment minden. 

Minden elherdálódott gépek, tenyészállatok, épületek, stb. Milyen könnyű lett volna a kollektívnek 

ezekben elindulni és nem a semmiből indítani. De nem így hozta a sors, a nehezebb  utat 

választottuk, mindent összetörtünk, összezúztunk mint azok az oroszok akik még a síneket is fel 

akarták szedni, mert azt a kapitalisták rakták le. (Ma már nem ezt az elvet vallom. Hagyni kellett 

volna a nagy gazdaságokat, hogy tovább fejlődjenek. Az akkori véleményemből az is látszik, hogy 

mennyire a kollektív elvét tartottam előnyben. Hiába, mi hittünk az igazi kollektivitásban. De a 

rombolás elítélésében igazam volt). 

   Ennyi változás után kerültem 1965-ben, nemsokára a teljes kollektivizálás után Bonyhára. 

Az emberek igyekeztek helyezkedni, s mindenki gyarapítani a sajátját. A bonyhai nép szorgos, de 

kupec is, ugyanis Bonyhának régi vásártartó joga volt, és van ma is. A környező eldugott 

falvakból, a vásárba felhajtott állatokat, egyik kedden egy adott pillanatban, amikor a legolcsóbb 

a bonyhaiak felvásárolták, s a következő vásárnapokon  amikor az ára már jobb volt  eladták, ez 

volt mindig Bonyha...okos, szorgos, kupec nép. A keddi napon a kollektívben sem nagyon 

dolgoztak. A kollektív fogatai bevitték a vásárba az eladásra szánt  állatokat, s az elázott 

embereket pedig, haza vitték. Ez volt általában a keddi programunk. 

 Ma is élnek ott még a szász időből ott maradt vagy odakerült Jagerek, Müllerek, Méderek 

akik mára már felszívódtak. Itt így a magántulajdon érzése nagyon erős volt. Kupecség és 

magántulajdon, konokság és szász név, ez jellemezte Müller Ferencet is az egyik tipikus 

képviselőt is. 

  Emlékszem, közvetlen a teljes kollektivizálás után egy pár évvel Bonyhán őszi kampány 

volt, nehéz ősz volt több mint 400 ha búzát kellett elvetnünk. Ember sem volt aki a vetőgépre 

felálljon, sem szabad terület ahova vessünk, az eső is állandóan esett. A vezető tanács úgy 

határozott, hogy a háztáji kertek helyét is bevetjük mert az hamarabb megszabadul a kukoricától, 
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hisz a tagságnak vannak fogatai és még a téesz is segít. S így egy nagyobbat lépünk előre. A 

megye kiküldöttjei is állandóan a nyakunkon voltak s hozták a híreket, hogy máshol miért megy 

jobban, mintha ami máshol jó volt nálunk is jó lett volna. A recept csak betegnek való, mi nem 

voltunk betegek! 

 Egy reggel én is kimentem a fogatokkal, s a traktorokkal, hogy ahogy szabadul a terület 

szántsunk is rögtön. Írd és mond! Kint voltak  az egyéniek is fogataikkal, köztük Méder Ferenc is, 

aki habár földjét beadta a kollektívbe, de ő soha egy napot sem dolgozott  a közösben. Csak a 

felesége aki rendes, szorgalmas tagunk volt. Ő nem ismerve a kollektív fegyelmet, a levágott kórét 

nem akarta elhordani, hogy a traktorok felszánthassák a helyet. Habár lova és szekere is  volt, de 

talán csupán ellenkezésből vagy talán sajnálta a helyet, (igaz jó termő hely volt, de egy kicsit 

távol a falutól), ellenkezett. Erre én a fogatosokkal, neki kezdtem a kórét a szekérbe rakni. Erre ő 

kést rántott és felém szúrt,elkapva a bal karomat. Átszúrta ruhámat s egy második szúrásra amely 

már gyengébb volt, az oldalbordáim felé szúrt átvágva  a kabátomat. 

     Ekkor elkaptam és földre szorítottam, a vérem folyt, borzasztó érzés fogott el 

„megszúrtak”. A szúrás nem volt veszélyes, karomat 3 kapoccsal összefogták, s a tettest 8 

hónapra elzárták. Hamar meggyógyultam, s talán a falu, de még a rokonai is elítélték tettét. Igaz 

volt olyan szó is, hogyha már szúrt akkor szúrt volna úgy, hogy legyen hatása. Ilyen a bonyhai 

ember. A tettes azóta sem dolgozik a téeszben, addig sem, bár tagja volt, kupec volt, s kupec 

maradt. 

   Most mai ésszel elgondolom, hogy milyen tettre készen indultam felrakni a kukorica 

szárat a szekérbe azért, hogy a falunak kenyere legyen. De hát szobrot nem  állítanak senkinek 

sem olyannak, aki  kenyeret adott a népnek. Csak vitézeknek. Én nem voltam sohasem vitéz s ez 

így  volt jó. 

  De vajon, hogyan gondolt vissza az a bonyhai lakos azokra az időkre aki talán 

Ebesfalváról költözött Bonyhára és gépész volt, jó szakember a grófnál, cséplőgépet vett és a 

falut szolgálta addig amíg engedték. De egyszer a nyakába egy táblát akasztottak és őrsről-őrsre 

víve Balázsfalvára a börtönbe vitték, nyakában ilyen felirattal: „ÉN VAGYOK AZ AKI 

KIZSÁKMÁNYOLOM AZ EMBEREKET”, pedig csak egy egyszerű falusi gépész volt, egy 

traktorral és egy cséplőgéppel. Nagy kár volt mert cséplőgépét egy 800-as MÁV cséplőt még az 

1970-es  években is használni tudták, ő volt  a gépésze akit pár évvel ezelőtt megbélyegeztek és 

csúffá tettek. 

  Érdekes, Bonyhát az új nem nagyon változtatta meg abban az időben, a központja már 

régen kiépült, az új házak a falu két végén épültek s lévén patkó alakban a falu, az odalátogató 

sohasem látott új házat építeni. 

          De hát én gazdász voltam Bonyhán és mit sikerült elérnem ott? A téesz jó közepes volt 

akkor, terméseink átlaga a megye átlagát érte el. Termeltünk búzát, kukoricát, krumplit, 

cukorrépát, dohányt, zöldséget és még sok mindent, kendert, gyógynövényeket, szőlőt. De 

foglalkoztunk tejtermeléssel, növendék hizlalással, sertéssel, juhval, tyúkkal, stb. gyümölcsöt is  

termeltünk. S talán ez volt a nagy  akadály, mert a mindent termelő kistermelő módszerét vettük 

át és egyből nagy mennyiségre léptünk át. S csak ennyi volt akkor a téesz. Tehát csak mennyiségi 

változás volt, a módszerek, a látásmód s minden a régi maradt. Addig egy-két tehén egy 

istállóban,  mi már százat tartottunk, de ugyanazzal a technológiával, villával, kaparóval s 

nagyon sok munkaerővel. 

 Ez sokáig nem állhatott fenn és az eredmények sem lehettek egyre jobbak. Az emberek, a 

keményebb munkások kezdtek elhúzódni a gyárba, emlékszem nem akartam elengedni 

gondozóimat akik addig rendesen dolgoztak, de a pénz vonzása és a nyugdíj az ipar 
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elszippantotta őket. Kétségbe voltam esve, mi lesz az állatokkal ha elmennek? Mi lett? A termelés 

csökkent s aztán én is kiléptem a sorból s, hogy hogy megy hírből tudom, hogy sehogy sem. Ez az 

igazság! 

Most is sokszor elmondogatok munkatársaimnak sok olyan esetet melyeket nagyon 

tanulságosnak vagy  humorosnak  találok. Tanulni lehet belőle, de nem muszály senkinek mert 

aki a saját bőrén tapasztalja az-az igazi tanulság, de talán valakit elszórakoztatnak az ilyen 

dolgok. 

Emlék: Désfalván élt egy F.gróf akinek rengeteg földje volt, de bankár is volt a régi 

időben. Abban az időben csendesen éldegélt Dézsfalván nyugdíjasként De milyen nyugdíjból? Ki 

biztosította neki a nyugdíjat? Válasz: A szocialista állam! De hogyan? Hát abban a baloldali 

időkben amikor elvették a nagybirtokát, a földjén létrejött állami gazdaságban éjjeli őr lett és 

ezért kapott nyugdíjat persze teljesen jogosan. 

           De ott élt  Dézsfalván N. bácsi is a faluban aki illegális kommunista volt és az új élet 

minden megmozdulásában kivette részét. A falu párt alapszervezetënek titkáraként működött, s 

aki harcolt a faluban a gróf ellen abban az időben. De nem kapott nyugdíjat akkor mert 

valamilyen bürokratikus eljárás volt ügyében és így, (talán igazolni kellett az illegalitás éveit), 

nem adtak neki nyugdíjat. Szegény N. bácsi mennyit emlegette „Ezek ellen harcoltam egész 

életemben, s az új rendszerért, de az új rendszer nekem nem adott nyugdíjat”. 

   Egy másik olyan dolog amit most is meglehetne szívlelni. N. bácsi a falusi pártszervezet 

titkára, suszter volt., de   a párt felhívására zöldséget termesztett s így jó példával akart elöl 

járni. Reá is dolgozott az öreg, szép karalábéi és káposztái lettek. Persze a falu lakói, (ez 

közvetlen a teljes kollektivizálás előtt volt, amikor már volt egy  kollektív a faluban), figyelték, 

hogy mi lesz? Mások is termeltek zöldséget de inkább a szabad piacra. N. bácsi is értesítette a 

szövetkezetet, hogy a karalábé, káposzta megtermett és el lehet vinni. Mindig voltak kényelmes 

emberek akik nem nagyon álltak munkájuk mellé, s egy ilyen falus társa aki a szövetkezetben 

dolgozott azt üzente N. bácsinak, hogy nincs mivel utána menni s ,hogy hozza be ő a 

szövetkezetbe. N. bácsinak nem volt állata amit befoghatott volna, de az ügy amiért zöldséget 

termelt neki fontosabb volt, s ezért úgy határozott, hogy zsákba rakja és a hátán beviszi, (N. bácsi 

60 év körüli lehetett akkor). Így is tett, másnap megjelent a beadásnál, hátán egy zsák 

karalábéval, mit lemértek és kiszámították, helyben az árát, kapott az öreg 5.50 lejt. Azóta sem 

termel sem N. bácsi sem más az állam részére a háztájiban zöldséget Désfalván.   

  Az egyik szomszéd faluban élt, a már említett F. földbirtokos testvére akinek szintén szép 

birtoka volt. De ő más ember volt. A felszabadulás után megérezte az új szelet és gondolkodó 

ember is volt és borzasztóan gáláns, adakozó természetű. Jellemző eset volt, hogy a Balázsfalva-

Szováta szárnyvasúton közlekedő vonat egyik vagonjában mely Désfalván is megáll megpillantott 

egy szépasszonyt aki reá mosolygott és Szovátára utazott, a földbirtokos lovon volt, és ugratott 

egyet és elindult Szováta irányába, s amikor a szépasszony Szovátán leszállni készült, kezét 

nyújtotta neki F. földbirtokos. Vagy olyan tivornyákat rendezett Vásárhelyen, hogy pénzét és 

kocsiját, lovát elmulatta, s a kocsissal ingben és glóriában jöttek haza gyalog Vásárhelyről, s 

csak a korbácsot hozták haza. 

   Ez az ember az új időket megérte, földjét elherdálta a falu minden szépasszonyának jutott 

föld aki kegyeibe fogadta. Temetésekor az egész falu ott volt és siratták, a föld megmaradt a 

falunak, nem államosították mind a testvéréjét. S amíg élt a falu asszonyai gondoskodtak róla 

„szeriben”, ahogy arrafelé mondták. 

  S azt is itt tanultam meg, hogy hogyan alakulnak a karrierek, hogyan lesznek 

kisemberekből nagy emberek. Íme: Egyik május 1-i felvonulás előtt a Sovrom gyárban az akkori 

Sztálinvárosban, (régi elnevezése, ma újra Brassó), lánctalpas traktorokat készítettek felvonulni, 
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mindenki kente, fente a traktorokat és örömmel akarták bemutatni az új traktorokat, csak egy 

bizonyos P.mester nem bízott az első lánctalpas  traktorban Valamit észre  vett a motorban és fel 

is hívta a felettesek figyelmét. De mivel szovjet gyártmányú volt a motor, senki sem hitt neki s 

megszavazták a felvonulást. P. mester nem vállalta a vezetését  a traktornak mert félt és neki volt 

igaza. A felvonulás napján más vezette  a traktort, de a nagy ünneplés közepette a dísztribün előtt 

a traktor bedöglött, s szégyenszemre el kellett vontatni a traktort. P. mester nemrég magas 

beosztású pártfunkcionáriusként hunyt el. Ezek az emberi sorsok, de Neked megírhatok mást is 

Azt például, hogy ott a Kisküküllő mentén a nagy meleg az „hémeleg”, s az eső amikor esik 

annyit mondanak „és az es!” De bizony olyan is volt, hogy nagyon sok vezető beosztású ember a  

téeszt ingyen tehénnek használta. Kijött autóval, (állami), s gyűlést tartott ahol általában a 

szakembert  kritizálta, mosta, de a sofőre a szőlőben szedte a szőlőt, s a tyúkászatból gyűjtötte a 

tojást, megdézsmálta a hajtatott uborkát, vagy éppen a helyi kiszolgálókkal rakatta a zsák 

kukoricát vagy búzát az autóra. Ezt is meg kéne írni valahol mert ez is igaz. 

 

* 

 

Bernád. Egy valamikor gazdag falu, melynek őslakósai kihaltak s most a szomszéd  

falvakból idetelepültek lakják, (2006-os megjegyzés a Bernád falunév gyanúsan szászúl hangzik), 

ami később be is bizonyosodott, ugyanis egy szász térképen mint a szász földhöz tartozónak jelzik 

Bernádot is és Bonyhát is. 

  Miért említem ezt a Bonyhához tartozó kicsi falut. Határában kutatóárkot ástak a 

kolozsvári történelmi intézetből, talán Vlassa vezetésével s, hogy mit találtak nem tudom, de én is 

megnéztem az ásatásokat, s miután elmentek, cserepeket szedtem össze s megfigyeltem a 

rajzolatukat, majd később a kolozsvári történeti intézetben ugyanazokat a rajzolatokat a „bükki” 

feliratú  kultúránál fedeztem fel. Talán ez érdekes  megfigyelés, de eddig senkinek sem mondtam 

el. Igaz ezért a kis búvárkodásomért a helyi román pópa beárult a rajoni múzeumnál de Schaitz 

Bandi bácsi szerencsére ismert és megbocsájtott ezért a tettemért. 

 

 
Zolival Csengeren, 2003-ban 
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 Sokáig gondolkoztam, hogy a 2006-ban leírt Bonyha, Désfalva fejezetet töröljem-e és 

csak ezt az ezelőtt 25 évvel leírtakat hagyjam meg. Míg a 25 év előtt leírtak közelebb álltak a 

történésekhez  valóságosabbak és azt a felfogást, nevelést tükrözik amelyet akkor vallottam. A 

2006-ban leírtak távolabbi visszaemlékezések eredményei így a mostani elveimet vallják. Aki 

elolvassa  ezen írásomat annak így lehetősége lesz egy párhuzam vonására. Ezért úgy döntöttem, 

hogy mindkét részt benne hagyom.  

 

* 

 

  E levél megismerése után, járjunk újra Bonyha utcáin és határában. Amint az előbbiből is 

kitűnik Bonyha patkó alakú település, de lehet U alakúnak is mondani. Az „U” betű közepén van 

a régi központ, amiből a két száron keresztül Gogánváraljára illetve Leppendre lehet jutni.  

Mindkét szárban akkoriban magyarok laktak többségben. Az alsó száron a Leppendi úton  

volt a Kicsi Szerbia, a rebellis magyarok utcája és itt történt egy komikus eset is. Gogáni 

emberek, asszonyok jöttek gyalog a Vásárhelyi busztól Bernád felől és Gogánra igyekeztek. Nem 

ismerték Bonyhát. Megkérdezték a bonyhaiakat, hogy hogyan is jutnak ki a gogáni útra. A 

bonyhai aki útba igazította őket nem is sejtette, hogy milyen galibába kergeti kérdezőit. „Erre 

menjenek” mutatott arra az útra amely rövidebb volt ugyan és a falu központja mellett 

párhuzamosan  vezetett a  gogáni útra de úgy, hogy a patkó másik felére vitt, szintén Bonyhára.    

Szegény utasok felmásztak egy hegyre, mert habár az út rövidebb volt de nehezebb, s amikor 

beértek a patkó másik felébe csodálkozva kérdezték, hogy „Hát hol is vannak?” A válasz 

meglepte őket „Bonyhán vannak”. De, hogy is van ez, Bonyháról indultunk és újra Bonyhán 

vagyunk? Kérdezték. A válasz, „Igen, újra Bonyhán vannak, ha ezen az úton jöttek!” 

 A következő történet egy leppendi románnal történt, de Bonyhán. Itt volt Bonyhán 

ugyanis a körzeti állatorvosi rendelő, az állatvásár mellett. Az orvos román volt, de tisztán tartotta 

a rendelőt. Egyik tavaszon, egy keddi  vásárnapon egy leppendi kopogtatott be az állatorvoshoz 

és egy furcsa bivalyt tartott kötélen, (Leppenden sok bivalyt tartottak az ottaniak). Amikor az 

állatorvos kilépett és meglátta  a szerencsétlen bivalyt, előbb nem hitt a szemének. Igaz a bivaly  

alig állott a lábán a hosszú út és a rajta levő kór miatt. A bivaly tetőtől talpig be volt vonva  

rühvel, de úgy otvarosan, vastagon bevonva a bőrt. Sok helyt felsebezve, koszosan, mocskosan. 

Állatorvosunk következő reakciója az volt, hogy odalépett a tulajdonoshoz és egy akkora pofont 

lekent neki, hogy az megingott. Igaza volt, mert ez nem is állatkínzás hanem annál több is volt. 

Büntetésül odaállította és jódtinkturás vízzel lemosatta, megtísztatta a bivalyat és elkobozta. 

Leppendi emberünk egyetlen védekezése az volt, hogy a rossz út miatt nem tudta lehozni 

hamarabb az állatot. Ilyenek is történtek! Aki látta az esetet elmagyarázta, hogy a bivalyt az otvar 

két, három ujjnyi vastagon, páncélként  fedte. 

 De voltak más élmények is. Akkoriban a pártvezetés nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati 

oktatásra. Így került sor arra, hogy az iskolának, (középiskola), egy 20-25 ári nagyságú területet 

adtunk egy konyhakert létrehozására. Megalakítottuk erre az ottani kollektív gazdaságot 

elnökkel, brigádossal, tagokkal. Induláskor a Lókertben egy óriási tábortüzet készítettem az 

iskolások részére. Nagyon élvezték a gyerekek, mert ilyesmiben addig talán soha sem volt részük 

De a tanárok is szívesen vették a tábortűz megrendezését. Igaz a diák kollektív gazdaság ahogy 

megalakult, úgy meg is szűnt. A kertet később a tanárok művelték meg és osztották fel egymás 

között. 

 A Farkas Zolihoz írott levélben említem, hogy elkészítettem azt a tervet amellyel 

felszerettem volna  térképezni  a Kisküküllő középső folyásának helyneveit, dűlő neveit. Erre egy  
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három szakaszos tervet készítettem de sajnos nem lett belőle semmi. Nagyon egyedül maradtam 

ebben a munkában. A terv 1971-en készült el a következőképpen: 

 I. szakasz, 1971-72-ben elkészül  

                           1. Bonyha-Leppend-Bernád 

                           2. Gogán-Váralja-Kund 

                           3. Dányán-Jövedics 

                           4. Szászcsávás-Désfalava-Harangláb-Abosfalava                                                                                          

                           5. Mikefalva-Kápolna 

                           6. Gálfalva-Pócsfalva-Szőkefalva 

                           7. Dicsőszentmárton-Dombó-Ádámos   

                           8. Királyfalva-Sövényfalva 

                           9. Héderfája-Széplak 

                         10. Vámosúdvarhely-Kóródszentmárton 

                         11. Lászlok (Kis és Nagy László)-Sólymos 

                         12. Balavására-Kend 

II. szakasz, 1972-73-ben elkészül 

                           1. Balavásárától-Szovátáig 

                           2. Sóvidéke külön 

III. szakasz, 1973-74-ben elkészül 

                          Küküllővár-Balázsfalváig 

 Így, most elgondolkozva  a terven, túl ambiciózusnak érzem. Úgy érzem most, hogy akkor 

nem mértem fel az erőmet. Ez inkább óhaj volt, mint megvalósítható terv. De azért nagyon jó lett 

volna  ha megvalósul.  Azóta sok minden megváltozott arrafelé is és fehér folt maradt ez a terület 

továbbra is az erdélyi magyarság tudatában.  

 Akkoriban jegyeztem fel magamnak olvasmányaimból.   

Gyula = ótörök eredetű magyar méltóságnév, amit személynévként a XIX.század újított fel. 

Tulajdonképpen semmi köze a latin Julius névhez, illetve származékaihoz. (De érdekes lenne 

kikutatni, hogy hogyan ragadt a két név egymáshoz?)  

Bernát = ógermán eredetű név, régi alakja Bernhardt = erős medve  

László = Vladiszláv, (hatalom, dicsőség, jelentésű) szláv név. Magyar változata az egyetlen szláv 

név, amely magyar nyelvterületen széles körben elterjedt 

Ádám = az egyik legősibb név, már a héberbe valószínűleg a sumérból került, amelyben az ad-am 

jelentése = atya. 

 

* 

 

Érdekes lehet, mivel is bízott meg engem Juci a feleségem, egyik Dicsőbe való, de lehet, 

hogy éppen Vásárhelyre való utazásom alkalmával, beszerzés céljából: Nylon munkaruha 48-as, 

sötétkék, bordó vagy fehér, (ez tanári munkaruha lett volna), bizonyára kaptam mert nincs oda 

írva utána, hogy nincs. 

Attilának, (a fiamnak), kesztyű piros vagy zöld, melléírva, hogy nincs.  

Toalettszék a kicsinek.  

Borstörő. 

Paprika. 

Kukta.  

Szánkó, (télen lehetett a megbízás).  

Akasztók, (ruha akasztók).  
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Tyúk levágva.  

Irénkétől harisnyatartó. 

Dobozok. 

Villanykörte.  

Iskolából írás, (elküldték jegyeztem). 

Antenna, (kicsi szoba antenna Tv-hez).  

Szemétlapát. 

Pléh csupor. 

Irigátor cső.  

  S, hogy mi mindennel foglalkoztam Bonyhán ez abból is ki fog derülni, ha a következő 

soha be nem fejezett cikkemet elolvassuk. Már a címe nem  valami  vidámságra gerjesztő, nem  a 

vidámság vagy a megelégedettség gerjesztett cikkírásra. Sokkal inkább az akkori helyzetünk 

késztetett írásra. El voltam keseredve és felfedeztem egy újságban egy olyan cikket, amely 

először írja meg azt a tarthatatlan helyzetet, amelyben mi a kollektívekben dolgozó mérnökök 

voltunk. Ha a cikk be lenne fejezve akkor  bővebb képet kapnánk az akkori helyzetünkről. A cikk  

1975-ben íródott válaszcikként vagy kiegészítőként. 

 

TALÁN TELJES NAPFOGYATKOZÁS...? 

 

 A cikk címe egy kicsit borúsnak jelzi, az ezután következő sorok tartalmát, de ha szembe 

merünk nézni termelőszövetkezeteink nagy részének helyzetével, s ezen belül az ezekben 

tevékenykedő vagy inkább tevékenykedni szerető mezőgazdasági szakemberek helyzetét, nem 

valami 100 %-os napfény megvilágítást láthatunk. 

 Ez és ehhez hasonló gondolatok jutottak eszembe amikor Dr. Nagy Miklós györgyfalvi 

agrármérnök, (s ha megengedi kedves Dr. Nagy Miklós), sorstárs cikkét olvastam el amely talán 

először mond el olyan dolgokat, melyek minden szakember begyében ott vannak, de kimondani 

ritkábban merjük. 

 Miről is van szó tulajdonképpen? Idestova 10 éve végeztem, s már kezdek ott tartani, hogy 

utána nézek mit alkottam? Marad valami utánam? Munkámban amelyet végzek van-e 

professzionális szatiszfakció? Vagyis az alkotás örömét megismertem-e? 

  De van-e erre lehetőség ott ahol vagy? Küzdöttél érte? Vagy valaki segített-e ilyen 

irányban? 

 Mi agrár mérnökök, jelen pillanatban legalábbis Maros megyében, de talán az ország 

többi részein is, talán az állam legárvább gyerekei vagyunk. S ezt azzal szeretném alátámasztani, 

hogy míg régebb a rajoni viszonyok között, legalább a Mezőgazdasági Tanács elnöke, aki lévén 

közvetlen felettesünk, felkeresett és érdeklődött tevékenységed felől és havonta kétszer jól-rosszul 

találkoztunk a fizetéskor, most a 166 gazdaság olyan messzire került a Megyei Igazgatóságtól, 

hogy a fizetést postán kapjuk, s azt is egyszer egy hónapban. Talán még alkalmunk sincs sokszor 

a pénzt valamelyik közeli városban elkölteni, mert ugye az „lógásnak” számíthat, (utólagos 

megjegyzés: nem pénzelköltésről van t.k. szó hanem a családnak szükséges élelmiszer, ruha és 

egyebek beszerzéséről). De lássuk a további sérelmeket, amelyek bizony kihatnak abban, hogy 

amikor visszanézel, keserű szájízzel telik meg a szád. 

      Miért van az, hogy az az agrármérnök amelyik kint lakik falun csak 50 lejt kap gyereke 

után, míg az a kolléga aki kint dolgozik, de városban lakik 100 lejt. Ez egyáltalán nem ösztönzi a 

szakembert, hogy ott telepedjen le ahol dolgozik. Ez diszkrimináció, sokunkat érint és fáj is. 

Talán a mi gyerekünk nem ér annyit államunknak mint más gyerekek. Talán a mi gyerekünknek  a 

100 lejes ruhát 50 lejért adják? 
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 De nézzünk csak tovább, mik is vannak és mik is nincsenek? Talán 10-15 éve dolgoznak 

agrármérnökök termelő szövetkezetekben, s ezalatt az idő alatt egyetlen törvény vagy szabályzat 

sem jelent meg a mezőgazdasági Főtanácstól arról, hogy mi az agrármérnök joga vagy 

kötelezettsége, nincs megszabva tevékenységi köre, nincsen felhatalmazva az állam részéről, hogy 

ott ahol nem tartják be az agrotechnikai-növényvédelmi-munkavédelmi szabályokat 

közbeléphessen és felelősségre vonhassa a törvény szigorával azokat, akik ez ellen vétenek. Sokan 

talán ezt jónak is találják, nincs közvetlen felelősség és könnyebben veszik a dolgokat, s mint a 

szárazon vergődő hal, el kell néznie a hanyagságot, a  nemtőrődőmséget, sőt ha kifejezi 

rosszalását rögtön a rosszindulat célpontjává válik. 

 Vajon államunk, ha megbízik az állami gazdaságokban dolgozó szakemberekben, akkor 

miért nem  bízik meg a termelőszövetkezetekben dolgozókban is. 

 A 10 év alatt 2 olyan utasításról tudok amely velünk foglalkozik bővebben. Egyik a 427-es 

MTH, amellyel vidékre kényszerítettek sok szakembert inhumánus módon. Nem az fájt, hogy 

vidékre kell menni, hanem az hogy hogyan kell menni. Mikor kikerültem még az sem volt, hol 

aludjak. S a tartománynál akkor megígértek mindent, de hova tűntek az ígéretek?   

 S itt van egy kérdés is, amely rengeteg vita tárgyát képezte. Kaphat az a szakember aki 

falun lakik családjával együtt a gazdaságtól háztájit? Miről is van szó? Nekünk akik kint vagyunk 

nincs sem húsboltunk, sem hideg felvágottunk, sem előre készített félkész ételeink, (húst csak 

akkor látunk, ha valahonnan városról hozunk, s néha ha egy  beteg borjút a gazdaság le nem 

vág). 

 Ezt a húsellátási problémát a szövetkezeti tag úgy oldja meg, hogy tart 2 disznót, egyet 

karácsonyra, másikat tavasszal levágja, s tart rengeteg majorságot. De ezt a falun élő agronómus 

talán szégyen is leírni, de nem tudja megcsinálni mert nincs kukoricája, hogy disznót is tartson. A 

kukorica megvételre drága, a fizetés, amelynek volumenjére kitérek később, elég alacsony 

S akkor mit tesz a falun élő agrármérnök, neki fog és családjával kikoplalja a disznót és 

van. 

De ezt meg lehetne oldani úgyis, hogy adna a gazdaság vagy 0,30 ha háztájit vagy adna 

kukoricát és egyéb terményt, (búza, kukorica), hivatalos áron, annyit amennyi szükséges egy 

család fenntartásához...Sajnos eddig tart ez az  írás, pedig lett volna mit még elmondani. 

         

* 

 

Téli esténként leülhettem az asztal mellé és elővehettem a papírt és ceruzát és csak úgy 

magam szórakoztatására leírtam sok mindent.  Így született meg a következő írásom is. 

                   

ALIG TÖRTÉNELEM... 

                                                      

  A Nagy Öreg mondá „S légyen gyűlés!”...és lett. A főangyal, belefújt az ezüstbojtos 

kürtjébe, s az angyalok engedelmes gyűléslátogatók lévén, a harmadik kürtszóra összegyűltek, s 

vártak amíg megjelent a Nagy Öreg, hogy megnyissa a gyűlést. A gyűlés megkezdéséig imákat 

tanultak, mert még nem tudták, hogy ilyenkor a jegyzeteket kell elolvasni és felkészülni arra, hogy 

ha szükség lesz reá a gyűlés folyamán, kemény kritikát tudjon a szomszéd angyal orra alá 

dörzsölni, vagy ha kell keményen tudjon védekezni. 

Ez volt még csak a kezdete a gyűlések történetének az „isteni fricska” még nem volt 

megadva ennek a lavinának. 

 S ekkor belépett a Nagy Öreg, mindenki felállt, csak egyedül jött, kezében egy kisebb 

csengőt tartott, hogy szükség esetén avval tudjon csendet teremteni ha netalán viharossá válna a 
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gyűlés. De a továbbiakban szomorúan kellett tapasztalnia, hogy a mennyországi gyűléseken 

sohasem kellett használnia, mert az angyalok nem veszekedtek, nem bírálták sem az Ő, sem 

egymás munkáját, nem sarkalták a teremtés megkezdésére. 

 Csend volt és rend, s amíg az egyik angyal beszélt, a másik csendben lapozott imádságos 

könyvében és imákat suttogott magában.   

  A gyűlések nagyon egyhangúak kezdtek lenni, minden úgy volt jól ahogy a Nagy Öreg 

mondta. Az angyalok csak szavaztak, de mindig egyhangúlag, s mindig csak mellette, sohasem 

volt senki a javaslat ellen. A Nagy Öreg pedig  mindig pontosan megköszönte szépen a szavazást, 

s gépiesen megkérdezte: Ellene van-e valaki? Vagy valaki tartózkodott-e? Ilyenkor soha senki 

sem akadt.  

    Ezért  a mennybéli dolgok, kezdtek egyre gyengébben menni. 

 A Nagy Öreg is egyre jobban egyedül érezte  magát, s gondolkozni kezdett, majd  hosszú 

utakat tett a mennyország kitűnően rendben tartott útjain. 

 Kezdte foglalkoztatni a teremtés gondolata,ugyanis úgy gondolta, hogy ha teremt egy 

embert a saját képére, annak lesz bátorsága, hogy a gyűléseken megmondja az igazat. 

   S ezáltal a dolgok biztosan jobban is fognak menni. Így is lett. Közben egyik útja 

alkalmával találkozott Luciferrel, akivel meghányta-vetette a dolgokat, s aki azt mondta, hogy 

ügyeljen az „isteni fricskával”, amit a gyűléseknek szánt, ne legyen túl erős, mert ha megindul a 

gyűlések lavinája, megállítani nem lesz képes. De ez csak olyan másodlagos kérdés volt, mert 

habár a „fricska” már meg is volt adva, de a gyűlések csak egyhangúak voltak. 

 A Nagy Öreg nekifogott és megtörtént a kivitelezés is, az Ember azaz a leendő Ádám már 

készen is volt, csak még  a lelket kellett belelehelnie. S ekkor a Nagy Öreg elgondolkozott. Olyan 

lelket kell ebbe az emberbe lehelnem amely szeretni fogja a gyűléseket és megmondja az igazat. S 

ekkor egy nagyot lehelt, s Ádám megmozdult és, hogy első tanútételét tehesse a Nagy Öreg előtt, 

annak, hogy az első teremtési aktus jó munka volt, első szava az volt, hogy „Uram, a gyűlés hol 

lesz?... Mikor kezdődik? És mik lesznek a napirendi pontok?” 

  A Nagy Öreg szemének sarkában egy könny csepp jelent meg, s megelégedetten sóhajtott 

fel. „Jó munka volt, férfi munka volt!” 

       S ezután minden gyűlésen ott volt Ádám, akinek segíteni kellett volna a mennyországi 

dolgok rendbehozatalában. Ezért együtt jártak-keltek a mennyben. A Nagy Öreg állandóan 

kérdezte, hogy erről vagy arról mi a véleménye, kérte, hogy mindent jegyezzen fel, részére külön 

noteszt nyomatott a mennyei nyomdában, ceruzáért Csehszlovákiába küldött, (igaz még akkor 

Csehszlovákia meg sem volt, de a cseh ceruza igen). 

  De a gyűlések csak nem tetszettek a Nagy Öregnek, most már volt aki megmondja az 

igazat, de hát egy igaznak több arca van, egy dolgot többféle képen lehet megoldani, szükség volt 

egy harmadik személyre is, aki majd eldönti a dolgokat. 

 Így született meg a gondolat arról, hogy kettőnek csak tanácskozni lehet, de dönteni nem. 

S csak a férfiak, dönteni képtelenek. Ezért a Nagy Öreg újra nekifogott a teremtésnek, de most 

egy olyan lényt akart teremteni, amelyik különbözni fog tőle és Ádámtól és majd döntésre is képes 

lesz. Így lett meg Éva, aki azóta is dönt minden nagyobb és kisebb kérdésben. 

 Igaz Lucifer megsúgta a Nagy Öregnek, ügyeljen az Éva teremtésével mert veszélyes tett, 

ha az Éva önálló teremtmény lesz, nem lehet kézben tartani és ezért javasolta, hogy Évát az Ádám 

bordájából teremtse, hogy legyen valami közös amely megszelídíti Évát.  

 Így már hangosabbak lettek a mennyei gyűlések. A Nagy Öreg megnyitotta a gyűléseket, 

jobbjára Évát, baljára Ádámot ültette, s próbált határozatokat hozatni. Az angyalok hű lények 

lévén továbbra is inkább az imádkozással foglalkoztak, mintsem a gyűlés napirendi pontjaival, 

(Ilyen a plebsz, gondolta a Nagy Öreg). 
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           De egyre több veszekedés lett a gyűléseken, ugyanis Éva habár Ádám oldalbordájából is 

volt teremtve nem bizonyult engedelmes lénynek. Bírált, javasolt s mi több egyedül határozott és 

döntött. (Hát ezért  teremtették útóvégűl!) 

   A Nagy Öreg látván a helyzet elfajulását, egy nagyobb csengőt hozott be, amivel 

megpróbálta elhallgattatni Évát, de Évában lévén egy nagyfokú muzikalitás is, sikerült 

túlkiabálnia a csengőt. 

  A Nagy Öreg újra gondolkodóba esett, mi lesz így? A mennyei dolgok nem javultak, a 

gyűléseken veszekedés, hangoskodás volt.  

  S ekkor Lucifer javaslatára a Nagy Öreg félre hívta Ádámot, s valamit súgott neki arról, 

hogy Ő már öreg, megfáradott, s most Ádámon az alkotás sora. Ádám szemei felvillantak, 

férfiasan kihúzta magát s csak annyit mondott „Meg lesz, csak ehhez hangulat, hely és idő kell”. 

 A Nagy Öreg gyorsan megteremtette még a szőlőt és borkészítési receptet is nyomott 

Ádám kezébe, házat épített Ádámnak és Évának, benne jó puha ágyat. S adott 9 hónap 

szabadságot a gyűlésekről Ádámnak és Évának. 

Ez így ment sok éven keresztül, s a gyűlések férfi jellegűek kezdtek lenni, Káinnak és 

Ábelnek s a többi férfinek általában sikerült Évát legyőzni. Igaz csak úgy, hogy csalafinta módra 

bevezették azt az elvet, hogy a többség dönt. Évának nem volt mit tennie, alá kellett vetnie magát 

a többségnek akik huncutul mindig az új elv segítségével győztek. De ezt Éva nem tudta elviselni, 

s otthagyta a gyűlést és elment az asszonyok közé, ahol külön gyűlést csinált, s ahol már ők voltak 

többségben és  határoztak a megtanult elv alapján. 

  A Nagy Öreg  nagy bajba került, emberei nem akarták meghallgatni. A férfiak határoztak 

így, az asszonyok úgy, s a mennyei dolgok olyannyira rosszul kezdtek menni újra, hogy kénytelen 

volt az embereket a földre küldeni, s elhatározta magában, de szintén Lucifer javaslatára, hogy 

úgy teremti ezután az embereket, hogy amíg lesz emberiség, fele legyen férfi és fele nő, hogy 

sohasem tudjanak egymás felett határozni.  

S mi lett, lent a földön? 

 Szomorú dolgok történtek, itt a gyűlések még jobban elfajultak. Az ősközösségben a 

mennyei példára csak a férfiak határoztak, de utána az asszonyok lettek többségben, ugyanis a 

Nagy Öreg  munkájába is egy  kis hibás tervezés csúszott be, (még ott is?), s ekkor újra ők  

határoztak. Ezt a korszakot nevezzük el matriarkatusnak, azt a kort amikor a gyűléseken az 

asszonyok voltak többségben s ők határoztak, (Borzasztó lehetett ránk nézve, mármint férfiakra). 

De az egyensúly egy „hóvégi hajrával” helyre állt. Eddig volt az ősközösség.  Következett  

a rabszolgatartó társadalom, ahol  azok tartottak gyűlést akiknek idejük volt és kedvük hozzá. Ők 

is  sokat gyűléseztek, egyre többen gyűltek össze a fórumokon, ahol sok mindenben döntöttek és 

nem döntöttek. Majd jött Spartacus aki először tartott gyűlést azoknak akiknek semmijük sem  

volt. Ej,de milyen gyűlés volt! 

           A hűbéri társadalomban a gyűlések száma egyre nőtt. Az „isteni fricska” egyre jobban 

dagasztotta a gyűlések számát. 

           Igaz, inkább harcos gyűlések voltak, összegyűltek, tábort vertek és vitatkoztak azon kit kell 

megtámadni, ki az ellenség? Lásd az 1437-es  és az 1514-es  nagygyűléseket és más hasonlókat. 

           A kapitalista társadalomban, amely olyan romlott, hogy csak „gázmaszkával” lehet benne 

élni, általában két fajta gyűlés volt. Egyik fajta gyűlésen a kapitalisták gyűltek össze, néha-néha 

repülőgépen egy-egy röpgyűlésre, hogy törvényeket alkossanak különböző raffinált elvek 

bevezetésével, mint például, határozathozatal abszolút többséggel 2/3-os többséggel, fele plusz 1-

el, alsóház meg felsőház. stb. Az asszonyoknak nem adtak szavazati jogot, s milyen jó volt 

bizonyára. 
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           A másik faját a gyűléseknek azok csinálták akiknek nem volt semmijük, titokban gyűltek 

össze és azon tanácskoztak, hogyan lehetne elvenni azoktól akiknek van hatalmuk és vagyonuk? 

Itt az asszonyok újra  megjelentek mert határozott fellépésükre meg szépségükre, szükség volt. S 

így az asszonyok segítségével sikerült is legyőzni sok helyt azokat a rossz és büdös kapitalistákat. 

           A Nagy Öreg még nagy ritkán bele-bele szólt a dolgokba, de egyre kevesebbszer, mert 

látta, hogy az emberek nem hallgatnak reá, sem a gyűlések alatt, sem azután sem. 

           Így hát kezdett újra egyre befele fordulni a mennyei kérdésekhez. Visszatért az 

angyalokhoz és a mennyei gyűlésekre, egyre kisebb csengőt vitt be el addig amíg már nem is vitt 

be semmit, s ő is csak imákat mondogatott, hisz’az emberek rosszak, hosszú gyűléseket csinálnak, 

határoznak, veszekszenek a parlamentekben pedig egyenesen verekszenek. Ez már több a soknál! 

           S még nem értünk el napjaink gyűléseihez. De lássuk mire vagyunk mi képesek, mi a mai 

emberek, hogyan állunk a gyűlések dolgában? 

           Ugyanis a Nagy Öreg kénytelen volt újra figyelni a földi  dolgokat...mert gyanús dolgok  

kezdtek elterjedni... 

           De ne vágjunk a dolgok elébe, kezdjük a kezdettel. Társadalmunk elején volt egy nagy 

tömeg, munkások, parasztok, katonák akik győzni akartak, csak nem volt aki a gyűléseiket vezesse 

ezért lett szükség egy szónokra, aki az akaratot szóba öntötte és vezetni tudta a tömeget, de 

egyedül nem tudott dönteni és határozni, szükség volt segítségre, ez lett a helyettes aki a főnök 

távollétében le tudta vezetni a gyűlést és véleményt tudott mondani a főnöknek sok mindenről, jót 

s néha rosszat. 

           A Nagy Öreg kíváncsian nézte a fejleményeket, mert ezek kezdtek nagyon hasonlítani a 

mennyei dolgokhoz.    

           S ekkor újra szükség lett az asszonyra, aki dönteni tud, mert ugye egyenjogúságot adtunk 

nekik, vagy ők vívták ki? Már nem is tudom... 

           Így már hármasban a tömeg elé lehetett állni, vezetni lehetett és határozni. 

           De baj van. S ezt „fent” is  szokták látni mert a helyettesnek van egy testvére, aki szintén 

képes vezetni egy gyárat mondjuk...Ezt gyorsan odatették igazgatónak és így ő is vezető lett. S 

most már négyen vezették a gyűlést és a tömegeket. 

           De néha-néha nem tudtak határozni, mert a helyettes és testvére így mondta, a főnők és az 

asszony másként, (a főnöknek ugyanis tetszett a szemre való menyecske), s ekkor szükség lett az 

5-ik személyre aki segítsen a döntésben. 

           S ez így ment lassan, a prezídiúm amely gyűléseket vezette nőtt, a tömeg meg fogyott. 

           A gyűlések kezdtek újra unalmasak lenni, mert aki valamit észre vett, másnap már vezető 

lett, hogy ő is hallgasson, viszont aki nem tudott semmit azt kirúgták (vajon?). Kezdtek a 

gyűléstermek alakjai, berendezései is megváltozni. Az asztal előbb egy egyszemélyes volt, majd 

kétszemélyes és így tovább...Eladdig, hogy a szoba egész szélességében asztalt tettek, sok székkel, 

pohárral és borszéki vízzel, (hiába nehéz egy ilyen gyűlést vezetni!). 

           Majd két sor asztalt és széket tettek, hogy a vezetőség elférjen. A székeket pedig a tömeg 

helyéről vették el, előbb egy sort, majd kettőt és így tovább...amíg teljesen megfordult a 

gyűlésterem képe és mindenki a prezidiumba került, csak egy szék maradt amelyen én ültem 

szemben a prezidiummal, s fent a Nagy Öreg. 

 

           Bonyhán, 1968 februárjában.                                                          Kiss Károly 

 

* 
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 Bonyhai  olvasmányaim közé tartozott egy román  könyv is, amely a román nyelv eredetét  

boncolgatta. Címét és íróját meg kell még kapnom. Valahol meg van! Megkerült 2010 

augusztusában. A könyv szerzője és címe G. IVANESCU „ISTORIA LIMBII ROMÂNE”,  Editura  

Junimea  Iaşi 1980.           

 E könyvben egy érdekes kitételre emlékszem. Ez a jászvárosi román nyelvész kutatásai 

alapján kimutatta, hogy a mai román nyelvhez a legközelebb áll az a mai olasz nyelv, amelyet  a 

mai Olaszországban a képzelt csizma sarkában beszélnek. Megjegyzem ez van legközelebb a 

Balkán félszigethez is. Csak egy rövid hajó útra volt szükség amikor az ottani hegyekből, az 

ottani síkságról áthajóztak a „rómaiak  pásztorai” az éppen szemben levő albán partokra. Innen 

ered a román nyelv, nagyon sok, mindig is gyanús eredetűnek tartott albán jövevény szava. Az 

olasz part és az albán part között nincs 70 km távolság. Az albán oldalon román hangzású 

helységnevek is vannak: Cépan, Fier, Fier-Shegan, Guri izi, 2073 m magas hegy, Tomori, Ligeni, 

Mali Valamare, 2373 m magas hegy, Cermenike, Petrele, Semen, Gurii. Az olasz oldalon 

található a Munţii Vulture hegység. Itt még sok kutatni való van! További balkáni román nyomok 

Görögörszágban-Tesszaloniki mellett, Szerbiában, Montenegróban, Macedoniában. 

 

* 

 

 2006 október 9-én  meghalt édesanyám. 

 

VI. CSĺKSZEREDA 
         

Miután több nézeteltérésem is volt a bonyhai pártinstruktorral...s rajta keresztül a gogáni 

székely-magyar nemzetiségű agrármérnökkel, aki újszékelyi születésű volt, s aki azt mondta, 

hogy neki mindegy, hogy milyen csizma járja a táncot román-e vagy magyar. Gondolkozni 

kezdtem azon, hogy érdemes-e még Bonyhán folytatni a kínlódást. Meg is fenyegettek a 

románok. A kollektív gazdaság működésének a feltételei is romlani kezdtek, például az addig 

nagyon jól működő  tehenészetből a fejők nagy része, a dicsői kombinátba mentek dolgozni. Így 

ott maradt több mint 100 tehén etetés és fejés nélkül. Állandó konfliktusom lett a legjobb  

munkásainkkal, tagjainkkal családjaikkal, akik minden bejelentés nélkül egyik napról a másikra 

kénytelenek voltak otthagyni az állatokat. Ez azért volt, mert a tejnek az ára olyan alacsony volt, 

hogy  nem volt pénzünk kifizetni a  gondozók fizetését. Pedig ez volt az egyetlen kategória, ahol 

a párt megengedte, vagy inkább kötelezett, hogy rendes havi fizetést adjon a kollektív. Csak 

sajnos, már nem volt miből! Abban az időben a kollektív gazdaságokban nem volt önköltség 

számítás, s így  nem tudtuk értékelni hivatalosan a termékek előállítási költségeit. Minden 

termékünket az állam vette át, alacsony banis árakban. Ennek következtében egyre kisebbek 

lettek a pénzbeli bevételek, ami nagyon megingatta a kollektív gazdaságok anyagi helyzetét. 

 Egyre agresszívebben szólt bele Ceauşescu és pártja, a kollektív gazdaságok  

munkaszervezésébe, az örökös vetési, ápolási és betakarítási kampányokon keresztül. Mindig volt 

egy megyei szürke  kiküldött is, akit a megyei hívatalok asztalai mellől csak azért küldtek ki a 

gazdaságokba, hogy a megye vezetősége jelenthesse Bukarest felé, hogy ennyi és ennyi aktivista 

segíti a kampányokban a gazdaságokat. Pedig nekik semmi hatalmuk nem volt, legrosszabb 

esetben  beárulták a mérnököt, hogy valahol nem tett meg mindent, a kampány sikeréét. 

 De állandóan ott volt a községi pártinstruktor, az aktivista aki minden héten jelentette az 

u.n. raportok alkalmával a rajoni, később a megyei pártaktívának a gazdaságokban történteket. 

Ilyenkor általában a mérnökök voltak mindig a bűnbakok. Az elnökök sok esetben itatták őket,  
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etették, lisztel, borral ellátták s így ők nem lehettek soha sem a hibásak a kevesebb szántásért, 

vetésért, betakarításért, mint amennyit az ütemtervben a megyei szervek a gazdaságokra 

megállapítottak. Sok esetben is az elnökök románok voltak, épp úgy mint az aktivista, aki fajtáját 

megvédte minden esetben, s a magyar mérnök volt a hibás. Az aktivista információi alapján  

állandóan jöttek, előbb a rajoni majd a megyei  pártbizottság  titkárai akiknek nagy hatalom volt a 

kezükben, s akik azt tehették velünk mérnökökkel amit akartak. A rajoni és megyei pártitkárok 

között fel voltak osztva a gazdaságok, akikért feleltek s ahol baj volt, ott „tettek is a kosárba”. 

Ilyen körülmények között általában a mérnökök nagyon rosszul viselték el az állandó stresszelést. 

Így voltam én is, ezért kezdtem utána nézni, hogy hogyan menekülhetnék meg a kollektív  

pokoltól.  

Akkor tudtam meg, hogy volt évfolyamtársam Lakatos Ádám Csíkszeredában egy vállalat 

igazgatója. S gondolkozni kezdtem, fel kéne vegyem vele a kapcsolatot mert ha Ő meg tudott 

szabadulni a  kollektívtől, akkor én is megpróbálhatom. Telefonon vettem fel vele a kapcsolatot  s  

már az első beszélgetésünk során biztatott, hogy menjek fel Csíkba, mert Ö elrendezi a 

munkahelyet nála a vállalatnál, csak Maros megyétől kapjam meg az „elbocsájtó szép üzenetet”. 

Közben a biztonság kedvéért azt mondta Ádám menjek fel Csíkszeredába és nézzem meg hova is 

mennék.  

 Hamarosan útra is keltem Benczédi Alberttel, a „Bercivel”, református papunk 

Trabijával, velünk tartott Pomjanek Marika is, aki szintén Csíkba akart kerülni. Az út nagyon jól  

indult, korán indultunk, s már Székelyudvarhelyt is elhagytuk amikor Maréfalván az út szélén  

sógorommal Gyömbér Bandival találkoztam, az örök Poli drukkerrel, nagy meglepetésemre. Ő 

akkor a Temesvári Állami Magyar Színháznál dolgozott mint közönségszervező, s épp 

Maréfalván szervezte az esti előadást. Nagy meglepetés volt! Egy pár szót szóltunk, hogy vagy, 

mit csinálsz, s már  búcsúztam is Banditól és mi tovább mentünk felfelé a Cekkend tető felé. Fel 

a Hargitára, majd Csíkszeredába. Itt új világba érkeztem, magyar világba, kollektív gazdaság 

nélküli világba. Az akkor megkötött egyesség alapján Hargita megye Mezőgazdasági 

Igazgatósága kérte hivatalosan az áthelyezésemet Hargita megyébe 1972 szeptember 19-én.        

S csodák csodájára Pakot Elek igazgató kérését elfogadták Vásárhelyt, ami nagy győzelmet 

jelentett, s nekem megadták az u.n. „transzfert”. Egy magyarral kevesebb Maros megyében 

alapon. Szabad volt az út Csíkszeredába. Megszabadultam Bonyhától 1973 első napjaiban.  

 

* 

 

 Egy nagyon kemény  téli napon érkeztünk meg Szeredába. Talán december 28-án vagy 

29-én, mert 1973 január 2-án jelentkeznem kellett az új munkahelyemen. Az útra Pomjanek Béla   

ócska, amerikai Opel-record  gyártmányú kocsijával  indultunk Bonyháról. Juci a feleségem, a 

két gyermekünk Attila és Enikő meg én, a kormánynál pedig Béla barátunk. Induláskor Bonyhán 

még elég enyhe idő volt, sütött a nap is, így nem is nagyon öltöztünk fel. De bizony úgy  

Marosvásárhelytől kezdve már kezdte a csíki tél a fogait mutogatni, olyannyira, hogy 

Maroshévíztől, Gyergyón keresztül Csíkszeredáig a szó szoros értelmében összefagytunk. Én 

ültem a két gyerekkel hátul és átölelve őket igyekeztem megvédeni a megfagyástól. Ilyen hideget 

és ilyen hosszú időn keresztül még addig, sohasem éreztem, pedig utaztam lovas szánnal  

Úzdiszentpétertől Szilvásig az autóbuszig téli csattogó hidegben. Voltam Poiana Ţapuluion  

táborban a januári vakációban. Úgy -20-25 ºC-os hidegben is. De ilyet nem pipáltam! 

Bemutatkozott a csíki tél. 

    Ennek a nagy elviselhetetlen hidegnek, két oka is volt. Egyik az, az évi  kemény csíki fagy 

és a másik  ami  még  bosszantóbb volt, hogy  úgy Vásárhely körül a Béla  tragacsának elromlott 
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a fűtése. Így fűtés nélkül utaztunk és érkeztünk meg Szeredába a posta elébe, de ott a tragacsból 

kiszállni sem tudtunk, egybe fagytunk. Szerencsére ott közel lakott az édesapám részéről az 

unokabátyám Bölöni Ferenc családja, aki ideiglenesen befogadott minket. Forró teával vártak és 

így valahogy vissza tudtunk térni a mindennapi életbe. Mert a csíki tél már akkor figyelmeztetett, 

hogy bizony itt kemény feltételei vannak a téli életnek. Később tanultam meg a székely 

barátaimtól, hogy „Csíkban nincs kemény hideg télen, csak sz...r ember”. S még egyet: „Aki 

télen Csíkban szalmakalapot hord attól ne kérj tanácsot!” Később ezekhez a bölcs népi 

regulához kellett csíki ottlétünkkor keményen  hozzá szokni és betartanunk. De azt is ott tanultam 

meg, hogy  „Csíkban a farkas nem eszi meg a telet, a jeget és a havat”. 

 A szilvesztert még közösen töltötte a családunk Bölöni Feriéknél, de már 2-ikára Jucinak 

is vissza kellett menni Bonyhára, s a gyerekeknek is iskolába kellett menni még ott Bonyhán. 

 2-án pedig nekem ott kellett elfoglalnom új munkahelyemet, így egymástól búcsút 

vettünk. Én maradtam a hideg Csíkszeredában, a család többi tagja pedig vissza utazott vonattal 

Bonyhára. Nehéz búcsúzkodás volt, szétszakadt kicsi családunk, de reméltük, hogy csak rövid 

időre. S így is lett mert Jucit a feleségemet is sikerült álláshoz juttatni a szeredai 1-es számú 

Líceumba,  1973  január 10-től, mint zenetanárt. 

 

 
Lakatos Ádám 

 

 Új munkahelyem a Hargita Megyei Telkesítési Vállalat lett, ahol régi, de csak egy évig 

volt, évfolyamtársam Lakatos Ádám volt az igazgató. Ádám egy kiváló úriembernek bizonyult 

mindvégig ottlétem alatt. Édesapja az a Lakatos István, aki Kolozsváron zenetanár volt a 

Gheorghe Dima Zene Konzervatóriumban, de előbb a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán is 

tanított. Ő nagyon elismert személyisége volt Kolozsvár magyarságának. Egyik könyvében 

olvastam, hogy „ő már olyan idős, (több mint 90 évet élt), hogy ha kimegy Kolozsváron a Főtérre 

csak Mátyás  király köszön neki vissza, mert a többi ismerősei már mind itt hagyták”. Az Ádám 

családjával is  közelebb kerültünk. A feleségek névnapjai alkalmával egymáshoz felmentünk és 
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köszöntöttük őket a családban, (a férfiakat azért nem mert Ádám neve napja karácsonykor lévén,  

a karácsonyt családi ünnepnek szántuk mindig). 

 Kinevezésem körül azért volt némi hiba, mert én úgy tudtam, hogy a Telkesítési 

Vállalathoz vagyok áthelyezve, de hamar kisült, hogy a karcfalvi mezőgazdasági tanácshoz 

neveztek ki, mint elnököt. Igaz az áthelyezési papir magkapásáig és azután is végig az Ádám 

vezette vállalatnál dolgoztam. Csak később tudtam meg, hogy erre a manőverre azért volt 

szükség, hogy Maros megyétől megkapják az áthelyezésemet, mert áthelyezni csak kollektívből, 

kollektívbe lehetett és nem állami vállalathoz. Így, nem a kollektívhez kértek és épp itt volt a 

manőver ereje, mert így tudtak csak Csíkban is áthelyezni a mezőgazdasági tanácstól, állami 

vállalathoz. Ha kollektívhez kérnek, csak kollektívhez mehettem volna. Ez volt akkor a 

kommunista párt úzusa. 

 

* 

 

  Akkor néhány hétig Bölöni Feriéknél laktam. Addig amíg lakást tudtam bérelni. Itt jó 

világ volt mert Feri egy barátságos ember, de  a feleségétől tartottam előbb, Babától, de lassan  

megszoktuk egymást. De amikor sikerült lakást bérelni, Pomjánek Marika jóvoltából, hisz Ő 

kapta meg a bérelhető szobát, úgy éreztem, hogy nekik is megkönnyebbülés volt az elköltözésünk 

mert ekkor ott lakott Juci is és a gyerekek is. Emlékszem felfedeztem, hogy Feriék borvizet 

isznak napközben is, én is reá kaptam a borvizükre. Feri csak ment az autójával és hozta a 

borvizet Csicsóból, s rakta le én meg fogyasztottam. Finom volt. Közben többen is segítettek 

abban, hogy bérelt lakást kapjunk. Több helyt is jártam lakást nézni. A legjobban  megtetszett a 

tisztviselő telepen levő egyszobás lakás. A szoba elég nagy volt, s erre már felhozhattam a 

családomat. A tulajdonos neve Sántha Tibor, felesége neve pedig Veronka. A családfő Tusnádról 

származott, felesége pedig Csíkszentmártonról. Foglalkozásra nézve a családfő hentes-mészáros   

és a szeredai vágóhídon dolgozott. Ami bizony később elég sok kellemetlenséget, sőt 

igazságtalanul börtönt is hozott fejére. Volt egy kislányuk, aki az elemibe járt. Címünk str. 

Tineretului, Ifjúsági utca 2 szám lett, a régi tisztviselő negyedben, nagyon közel a szeredai 

várhoz. A tulajdonos nagyon kedves család volt, ottlakásunk idején sohasem volt ellentét  

közöttünk. Róluk még el kell mondanom, hogy 1986-ban amikor Sántha Tibor és Veronka is ott 

dolgozott a szeredai vágóhídon,  a rendőrség letartoztatta őket és valamilyen váddal  törvényszék 

elé is vitték. Ez az időszak volt az, amikor Ceauşescu úgy döntött, hogy a Románia által előbb 

felvett pénzkölcsönöket, az adósságot, visszafizeti még azon az áron is, hogy a lakosságtól 

elvonja az élelmet és a fűtést. Ez azért is történhetett így feltételezésem szerint, mert abban a 

nagy hazugság lendületben a „conducator” körül levők rengeteget hazudtak. A menet a 

következő volt: 1.a „conducător” járta az üzemeket, megyéket, falvakat ahol „értékes 

utasításokat” adott a termelés növelésére, 2.Ezeknek a slepp, az eredményét kellett felmutatnia 

igazolva Ceauşescu elvtárs kiváló irányító és buzdító tevékenységét, 3.Viszont az eredmények 

nem nagyon születtek meg, mert hazugságból születtek. 4.Ezért hazudni kellett Ceauşescu felé, 

hogy ilyen és ilyen kimagasló eredmények születtek a „conducator” fényes iránymutatása 

alapján. 5.Így lett a többlet termés és a  termelés egyenlő a  hazugság nagyságával, 6.A 

„conducător” látva az elért gyönyörű eredményeket, megittasulhatott ezektől és elhatározta, 

hogy vissza lehet adni a felvett kölcsönöket, hogy a büszke román nép ne tartozzon, a romlott 

kapitalistáknak. 7.Eredmény, minden ami igazi termelés volt az kiment külföldre, mert az 

lemérhető volt dollárban és az ország népe részére megmaradtak a statisztikák, a pártjelentések 

hazugság része.  
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  Így voltak teljesen üresek, a húsboltoktól kezdve minden más élelmiszer és ruházati bolt. 

Ebben a  húsmizériában akadt meg Sántha Tibor is, aki főnök lévén a vágóhídon döntött abban, 

hogy hova, kinek mikor és mennyi húst adnak a maradékból. Ahogy én hallottam, a baj akkor 

ugrott ki, bizonyára már régebb figyelte a rendőrség és a szeku, amikor egy prahova völgyi  luxus 

szálloda és vendéglő részére, valamilyen másodosztályú húst juttatott. Az úton a rendőrség az 

autót leállította és benne talán jobb minőségű húst is találtak. Ez volt a bűne! Házkutatást 

tartottak náluk, s valami kisebb pénz összeget találtak és  kb. 4-5 liter Schell motor olajat a 

padláson eldugva. Ez is bűn volt akkoriban! Ezekért kellett felelnie Sántha Tibornak és 

feleségének. Még annyit teszek hozzá, hogy ebben az időben, mint mezőgazdasági szakmérnök is 

dolgoztam a Hargita Megyei Néptanácsnál, akiket ki szoktak nevezni mezőgazdasági szakértőnek 

egy ilyen perben. Feladatom volt, hogy 14 évre visszamenőleg megadjam a Tibor és a Veronika, 

valamint családjaik mezőgazdaságból származó jövedelmét. Nem tudom bennük milyen érzés 

volt, amikor  ebben az ügyben  újra találkoztunk, mert akkor már el voltunk költözve tőlük, de 

úgy emlékszem, hogy később meg voltak elégedve az eredménnyel. 

 
ÚJ MUNKAHELYEMEN. 

 

 
A városháza 

 

 Az Ifjúság utcai ottlétünk folyamán, mi reggel elmentünk hazulról és 4-5 órakor kerültünk 

haza. Én kijártam az O.I.F-hoz, (Oficiul de Îmbunătăţiri Funciare, Telkesítési Vállalat), dolgozni. 

Juci a feleségem az akkori Csíkszeredai Elméleti Líceumban éneket tanított, Ivácsony 

zenetanárral együtt, mint  helyettesítő tanár, de már szeptemberben megkapta a véglegesítést.  

Attila  fiunk szintén oda járt iskolába Enikővel, a lányunkkal egyetemben. Az O.I.F-nál előbb 

mint a gépesítési osztály vezetője dolgoztam, s munkám során  ismerkedni kezdtem az ott 

dolgozókkal, akik nagyrészt mind fiatal székelyek voltak. Mérnökök, technikusok, tervezők, 

rajzolok, gépészek. Az O.I.F nem volt óriási közösség, de Szereda viszonylatában az elég jelentős 

vállalatok közé tartozott, ugyanis  tevékenysége az egész megyére kiterjedt. Előbb az új 

munkatársak, idegeneknek tűntek, ismeretlenek voltak s közöttük csak egy ismerősöm volt az 

igazgató Lakatos Ádám. Ez egy kicsit   gyanakvóvá tehette az ott dolgozókat. 

Nekem érdekes volt a beszédjük, a csíki beszéd, amelyet én nem nagyon hallottam addig. 

Sokáig érdekesen, különösen hangzottak fülemben a székely kiejtésű szavaik, de kerek szép 
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mondataik hamar bizalmat keltettek bennem. Sőt több ismeretlen székely szót is tanultam tőlük, 

csak hogy néhányat említsek: sirűlni = kanyarodni, gilicsezni = korcsolyázni, reglő = legelő, (ezt 

egy cédulán olvastam Madéfalva felett felszúrva egy ágra jelezve, hogy az állatok kimentek a 

legelőre). Furcsa volt az, hogy ott mindenki magyarul beszélt, ott magyar világ volt! Úgy is 

mondták „itt van a kicsi Magyarország!” Igaz nekem már volt hasonló élményem akkor amikor 

Marosvásárhelyre kerültem, az akkor még  Magyar Autonom Tartomány fővárosába.  

            Jó érzés volt az ízes székely beszédet magamba szívni, édesanyám és apám nyelvét. 

 Hamar átvettem a gépészet vezetését, a helybéli Kurcsakovszi mérnöktől, aki igazi gépész 

mérnök volt, de nem tudott munkát vezetni és szervezni. Az ottani tevékenységgel kapcsolatban, 

a következőt határoztam el. Ebben az esetben én fogom vezetni az osztályt, s  a szakmai dolgokat 

Kurcsakovszki mérnökre bízom. Sikerült is. 

 De meg kellett ismerkedni a gépészekkel is, akik nagy részt Tusnádról származtak 

ugyanis Lakatos Ádám az igazgatónk Tusnádról került fel az  O.I.F  élére, s onnan hozta fel az ott 

dolgozó gépészeket, s más alkalmazottakat. Onnan jött fel Csákány Lajos és felesége, fia Laci, 

Ravasz László, Kórodi Emil, Biczó Imre, akik a gépészet magját is adták, de volt közöttük egy 

olasz nevű gépész is aki talán bikszádi származású volt, és egy német nevű Steckbayer, aki 

szintén onnan származott. Nem tudtam, hogy Bikszádon telepítések is voltak. Bikszád nem 

tartozott a történelmi időkben a Székelyföldhöz. Felső-Fehér megyéhez tartozott Tusnádról jött 

fel Ferencz Jenő is, aki a vállalat káderese volt, de nem olyan mint amilyenről szól  az emlékezet. 

Nagyon rendes székely ember volt.  

 De voltak gépészek Felcsíkról, Gyergyóból, Remetéről Csibi Miklós, talán rokonom is 

lehetett, de ezt soha nem beszéltem meg vele. De ott dolgozott a Bakos fiú is, aki szintén 

rokonom  lehetett. Ő nagyon fürge és jó munkájú fiatal volt. Ő mesélte el a cigányokkal történt 

esetét. Bakos egy 5 tonnás Carpaţi daru kezelője volt. S ahogy mondta, valahol a  szeredai rétnek 

nevezett  részben, a vasúti sorompó előtt, egy cigány szekér elsűlyedt a sárban. Bakos barátunk 

épp arra járt és a cigány megkérte, hogy húzná ki a sárból, megfizeti. Bakos barátunk bizonyos  

tapasztalatai alapján, nem bízott a cigányban és a következőt tette. A cigány szekerét kiemelte a 

sárból, a darujával, de nem engedte le a földre addig, amíg a megalkudott pénzt ki nem fizette. 

Székely furfang! 

  Voltak jó gépészeink Csángliából (Gyímesek) is, ilyen volt  a két Gábor testvér, s később 

az idősebb Gábor felesége is, akik buldózeresek voltak. 1800-as buldózeren. Róluk feltétlenül 

meg kell emlékeznem. Merészek és jó munkások voltak. Egyszer egy kemény téli napon, a 

megyei pártbizottság Ádámtól, nagy teljesítményű buldózert kért a Kárpátokat átszelő szorosba, 

hogy az ott rekedt autókat kihuzigálja a tetőre. Elsőnek Gábor András,  az idősebbik ment előbb 

fel, utána a kisebbik testvére, s utánuk én is. Amit ott láttam, ma is borzong a hátam tőle. Az 

ahogy a jeges csúszós úton, vontatták fel a szerpentinen az autókat, egyenlő volt az 

öngyilkossággal, de ők csinálták félelem nélkül, mentve a megfagyott autósokat, s a  rakományt  

a nagy hóból és fagyból. Más nem nagyon kötötte volna buldózere után az 5 és 10 tonnás autókat, 

mert az út vontatás nélkül is nagyon veszélyes volt. Buldozeresi diplomájukat nálunk kapták 

meg, amikor megszerveztem  Hargita megye, első nehézgépészeti képesítési tanfolyamát, mert  

rájöttünk arra, hogy gépészeink közül csak egynek van nehéz gépekre érvényes képesítése. A 

többiek mind csak mezőgazdasági gépkezelői képesítéssel rendelkeztek, s ez veszélyes volt. De 

erről később bővebben. A tanfolyam idején parancsoltam reá az idősebb Gábor feleségére is, 

hogy  járjon a tanfolyamra és tegye le a vizsgát. Ugyanis a feleség  minden nap ott volt a férje és 

a buldózer mellett, bárhová is kellett mennie dolgozni, s már kezdett érteni a gép 

karbantartásához, vezetéséhez. Sokszor már a gépen is találtam, munka közben. Így a feleség is 

levizsgázott s  most már ketten dolgozhattak a gépen. Így amíg Gábor pihent, a munka tovább 
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ment. Jobb lett a fizetés! De ennek van folytatása is, miután eljöttem Csíkból, sok évre reá, egy 

alkalommal amikor újra Szeredában jártam, a piacra kimenve, (különben nagyon szeretek piacra 

járni, ott mindig az igazi várost láttam meg), Gábor Andrással és feleségével találkoztam. 

Megismertek és beszédbe elegyedtünk, örvendtünk a találkozásnak, felelevenítettük a régi közös 

emlékeket. Meglepetésemre a beszélgetés közben a feleség annyit mondott „Mérnök úr, áldom 

azt a napot, amikor reám parancsolt, hogy végezzem el a tanfolyamot, mert azóta én is gépen 

dolgozom, s abból élünk meg”. Jó volt hallani, hogy érdemes volt megszervezni Szeredában az 

első nehéz gépész tanfolyamot, s annak, hogy ilyen eredménye is lett. Ezután vissza utaztam a 

Bánságba, ahol újabb tanfolyamokat szerveztem. De ennek a történetnek van egy nagyon 

szomorú balladába illő vége. Talán tíz év elteltével az O.I.F egy találkozóra hívott meg, ahol a 

következő szőrnyű hírt mondta el az egyik volt munkatársam, Császár Tibor, Gábor Andrásról. 

Igaz azt nem tudta ő sem, hogy mi okból, de András barátunk a Gáborok patakán felfelé menet az 

erdőben, felakasztotta magát. Sokáig keresték, s csak két hét múltán  találtak reá, s akkor amikor 

a madarak már kikezdték és teljesen ki volt már száradva. 

  Balladába illő eset lehetne, ha tudnám az indító okát tettének. Kár volt érte, értékes ember, 

jó munkás volt akkor, amikor én ismertem. Ezen a tanfolyamon vett részt a Kis-Küküllő menti 

Héderfájáról két  traktorista is, akiket Benczédi Albert szászbonyhai református lelkész barátunk 

ajánlott be hozzánk. Ők is sikeresen végeztek. A tanfolyamot amire nagy szüksége volt a 

vállalatnak s a megyének, hisz ilyen  képzés még nem volt a Székelyföldön, előbb rossz szemmel 

nézte Lăzărescu főmérnök, nem tudom milyen okból kifolyólag, igaz annyit mondott előbb, hogy 

vannak a tanfolyamosok között olyanok is, akik gyenge képességűek. De egy komolyabb 

érvekkel tűzdelt megbeszélés után elfogadta a tanfolyamot. Abban egyeztünk meg, hogy nincs 

senkinek sem a homlokára írva, hogy milyen képességű. S ez be is bizonyosodott mert a 

tanfolyamot végző nehéz gépészeink lettek később a vállalat alapemberei nagyon kevés 

kivétellel. Bizonyítottak a székelyek! 

Meg kell emlékeznem egy tragikus esetről is, amely mélyen megrendített mindenkit. Volt 

egy felcsiki, talán csíkszentmihályi illetőségű exkavátorosunk, akinek egy gumi kereken járó  

exkavátora volt, s akit állandóan küldözgettünk oda, ahol szükség volt reá. Könnyebben is  

lehetett mindenhova küldeni, mert nem volt családja, s elég igénytelen is volt magára. De meg 

volt a helye a csapatban. Egy alkalommal valahol Alcsík valamelyik nem oltmenti, talán  

Csíkszentgyörgy egyik falujában dolgozott. Este megjárta a kocsmát és ittas fejjel ment a 

szálláshelyére, ahol egyedül  lakott. Égő szivarral feküdt  le és elaludt, másnap csak szénné égett 

maradványára  találtak munkatársai. Borzasztó lehetett neki is, ez a halálmód de nekünk is,  mert 

különben jó munkás volt, szorgalmasan dolgozott. Szüleinek is mert egyetlen gyerek volt a 

felcsiki családban. 

 Nagyon  jó emlékeim vannak azokról a farkaslaki  gépészekről, akik traktorosokból lettek 

buldózeresek és szombatos vallásúak voltak. Megbízható munkások voltak, minőségi munkát 

végeztek, gépeikben nem fogyott az üzemanyag olyan mennyiségben, mint más gépészeknél, 

kevesebb alkatrészt  használtak el, szófogadóak voltak. 

 Volt egy felcsíkí traktorosunk is akit Babosnak hívtak, s aki sokat dolgozott és épp annyit 

csubukolt is, (románból átvett a székelyek által is gyakran használt, a munka mellett jogtalanul 

megszerzett pénzt jelentette). Ő mondta, hogy a rendőrrel addig nincs baj, amíg nem veszi elő az 

írásos papírt. Ő ha Alcsíkon dolgozott sohasem ment haza Felcsíkra talán Jenőfalvára oda ahol 

lakott, hogy ne vitt volna, persze legtöbbször megrendelésre  homokot. Ha nem volt megrendelés, 

akkor is vitt homokot, s az úton csak az öt úját mutatta azoknak akik intettek neki, hogy 

megvennék a homokot, mert akkoriban 500 lej volt egy utánfutó homok ára. Ilyenkor volt Ő 

mindig viszályban a rendőrökkel, az  akkori milicistákkal. De ami után  az egyik felcsíki milicista 
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is kapott egy utánfutóval homokot, azután kevesebb baja volt a milicistákkal. Ezeket ő mondta el 

fizetéskor, vagy olyan alkalommal amikor az utánfutóját rakták és ő csak nézte a rakodást. Jó 

kedvű, jó munkáskezű ember volt. 

 Jelzem, hogy a szeredai, s különösen az ottani vállalati munkám leírása nem lesz 

kalendáriumkövető és naplószerű, inkább csak az életemben s a családomban fontos dolgokról  

írok, úgy ahogy  több mint két évtized után eszembe villannak. 

Szeredai munkám elején, előbb csak ismerkedtem a gépészeinkkel, kijártam hozzájuk 

terepre, de mindig autóval mentünk és jöttünk vissza. Ez új dolog volt, mert addig csak lovas 

kocsival, vagy gyalog jártam a határt. Feladatom volt elvégeztetni azokat a munkákat amelyeket 

azért végeztünk, megrendelésre hogy a vállalatok beruházásaikkor elfoglalt mezőgazdasági 

területek helyett terméketlen vagy gyengén termő területeket javítsunk fel és adjunk át a 

mezőgazdasági termelésnek. De később jöttek a nagy állami munkák, lecsapolási és talajeróziós 

munkák is, amelyeket az állam finanszírozott. Ugyanakkor később 1979-ben kaptam, egy nagyon 

furcsa feladatot is. Végig kellett mennem gyalog, egy szakértői csoporttal, az egész Olt mentén a 

folyó mellett és fel kellett térképeznünk a  művelési és a vízrajzi helyzetet, avval a céllal, hogy 

minél több területet adjunk vissza mezőgazdasági művelésbe,  de leginkább  alakítsuk át 

szántóvá. Amiről egy beszámolót kellett készítenünk. Abban az időben a szántó területek 

növelése Ceauşescu és az egész párt első számú lozinkája volt. Reggeltől, estig ez hallottuk. 

Pedig a mezőgazdaságban még  a meglévő területek sem voltak mindig  igazán megdolgozva. De 

a vezérnek több mezőgazdasági termékre volt szüksége, amit  értékesíteni tudott külföldön, mert 

a román gépipari termékeket nem nagyon vásárolták.  

Nekem ez jó alkalom volt arra is, hogy megismerjem az Olt mentét, s így közelebbről 

megismerhettem Fel és Al-Csík Olt menti falvait és földjeit. Néhány feljegyzésem megmaradt. 

Ezekből idézek. 

 A felmérést Taplócán kezdtük meg 1979 május 28-án ahol a térképeket összevetve az  

akkori valósággal, azt tapasztaltuk, hogy a kollektívek rengeteg  szántóföldet nem dolgoztak meg, 

s ezekből mind kaszáló lett, amit általában  magánszemélyeknek adtak ki bérbe. Nekünk ezeket  

és más hasonló területeket mind szántóvá kellett volna vissza váltóztatnunk. Mi ezeket is 

javasoltuk munkánk során a párt direktívái alapján, de amiből talán mai napig sem lett semmi. 

  Ezután következett az Olt-menti pálfalvi rét és legelő, amit szintén feltörésre javasoltunk, 

de már akkor kijelentették a pálfalviak, hogy a területet nem szántják fel. Ezeken a területeken 

rengeteg telkesítési munkát kellett volna elvégezni. Levezető árkokat kellett volna ásni, a 

meglévőket ki kellett volna tisztítani, rengeteg lecsapolási és árvízvédelmi munkát kellett volna 

elvégezni ahhoz, hogy ezeken a területeken a párt direktívái alapján termelni  lehessen. Igaz  még 

volt egy nagyon nagy, hátrány éspedig az, hogy ezek a területek mind tőzegesek voltak. Ahol 

bizony nagy befektetésekre lett volna szükség ahhoz, hogy itt termelni lehessen ezeken a 

terméketlen és bizonytalan tőzeges lápokon. Mi próbáltuk eltolni a termelésbe vétel határát,  

legalább 1981-ig, de a pártdirektíváknak nem lehetett ellent mondani. A régi szántóterületek már 

sok helyen vissza vadultak, elbokrosodtak, mert a kollektívek rossz gazdák voltak  Munkánk 

egyre inkább feleslegesnek és szélmalomharcnak tűnt, de csinálni kellett. Sok bokorirtást 

javasoltunk, így az Olt holt árkát javasoltuk feltölteni csak, hogy szántóhoz jussunk kínunkban. 

Rengeteg honcs, (székelyül mondva ez egy kis földből természetes úton kialakult halom), el 

simítására lett volna szükség ahhoz, hogy szántani lehessen, így simítózásokat javasoltunk. 

Szükség lett volna a Fejszó és a Tekerő patakok szabályozására is. S jeleztük, hogy ahhoz, hogy 

termelni lehessen a tőzeges területeken, öntözni kell az egész területet. Mindezek a munkálatok 

óriási beruházásokat követeltek volna, s talán amilyen nagy beruházást követelt is, pont olyan 

nagy butaság is lett volna elvégezni ezen munkákat. Azok a területek nem szántásra-vetésre 
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voltak  desztinálva. Ma már tudjuk, hogy azokat a területeket meg kell őrízni eredeti állapotukban 

és úgy kell azokat hasznosítani természetes legeltetéssel, turizmussal, halászattal. De akkor egy  

törvény volt csak, a  szántóföldek nagyságának a növelése. 

 A madéfalvi határ Olt menti területein hasonló volt a helyzet. Igaz  itt  már nem csak  

tőzeg volt. De itt az Olt  magas  színtje miatt, magas volt a  talajvízszintje, s a kiásott  vízlevezető 

árkok nem működtek, fel voltak töltődve gyomokkal, bokrokkal. Itt is nagy szántóterületek 

maradtak megdolgozatlanul, amik mind be voltak bokrosodva, amit ki kellett volna  gyökerezni, s 

az ágakat elégetni. Óriási munka lett volna. E mellet szükség lett volna a régi levezető árkokat 

feltölteni és új árkokat ásni. Így talán már 1980-ban szánthatóvá lehetett volna tenni. Mi sem 

hittük! Tapasztaltuk, hogy a határ  össze vissza van járva, mert nincsenek  hidak, amin átkeljenek 

és az utakon közlekedjenek. Hídak építésre is szükség volt. Madéfalva 70 ha-os híres 

káposztáskertje is pusztulóban volt. Lecsapolásra és alagcsövezésre lett volna szükség, 

ugyanakkor a területet el kellett volna simítózni. A csicsói határban állapítottuk meg először, 

hogy vannak területek amiket képtelenség lecsapolni és így nem alakíthatók át szántóvá. Alig 

mertük leírni is. 

  Itt találtunk 12 ha területet amit kisebb munkával már 1979 őszén fel lehetett volna 

szántani. Nagyon örvendtünk neki. Ezután következett az Olt menti szépvízí és a pálfalvi rét,  

ami hasonló volt a taplócaival. 

 A zsögödi és a szentkirályi  rész is tőzeges terület, itt is kevés felszántható területet 

kaptunk. A gátak hiányában állandó árvízveszély állott fenn, igaz Zsögödben voltak területek 

amik feltörhetők lettek volna, de ezek el voltak nagyon hanyagolva, elbokrosodtak. A zsögödi  

Nagyszegben 1981-re javasoltuk a  feltörést, simítózás és sáncásás majd felszíni lecsapolás után. 

 A szentimrei oltmenti rész úgy tűnt, már inkább szántóvá alakíthatóbb lett volna, de itt is  

nagy volumenű munkákra lett volna szükség. Mint bokorírtás, csutak kivágás összeszedés, a holt 

ágak és sáncok betöltése.  De csak 1980-81-ben lettek volna  használhatók. Itt szükség lett volna 

a Bánya-patak szabályozására. Az ott levő hídtól lefelé, gátak építésre lett volna szükség s így a 

hegyekről lefelé tartó esőt és hólevet át kellett volna emelni az Oltba, óriási munka.  Itt jegyzem 

meg, hogy pár évre reá készült el Hargita megye legnagyobb gátépítési, lecsapolási munkáinak 

terve, amit egy jászvárosi tervező intézet készített el, óriási pénzekért s amiből gátrészek 

készültek csak el, s még  annyi valósult meg, hogy megvásároltak vagy 40 traktormotort amivel  

a gátak megépítése után, át kellett volna emelni az összegyűlt vizet a gáton és az Oltba vezetni.  

A traktor motorokat kb. tíz év állás után, le kellett selejtezni, már nem volt szükség reájuk mert a 

gátak befejezésére már nem volt pénz. S a Hargitáról az addig csendesen vagy gőgösen folyó  

téli, nyári, tavaszi vizek tovább folytatták útjukat átemelés nélkül az örök Oltba ami szeretettel 

fogadta e vizeket, tovább szállításra a Dunáig 

 Tusnádig érve, hasonló feltételekkel találkoztunk mint az előbb felsoroltak. Ezért nem is 

sorolom fel a talált  helyzeteket. Egy összesítés maradt  meg abból az időből, feljegyzéseim közt. 

S mely szerint Szentkirály, Szentimre, Szentsímon, Csatószeg oltmenti  részein mindössze 108 ha 

területet találtunk, olyant amelyek feltörhetőek lettek volna 1979 őszére. Ez a számősszeg nagyon 

alacsony volt az elvárásokhoz képest, ezért bizonyára a megye már nagyobb számot javasolt 

jelentésre Bukarestbe, s amihez bizonyára a mezőgazdasági miniszter is, hozzáadott a 

tarisznyájából addig amíg ezer hektárokként eljutott a főtitkárhoz. Így ment ez abban az időben. 

Hazudtak minden fronton. Felcsíkra már nem jutottunk el, mert akkorra már más szelek fújtak, 

nem kérte  a párt, hogy befejezzük  a munkát. 
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* 

 

  Közben, egyre több ismerősöm lett, a vállalatnál és a városban, köztük egy román 

mérnök is aki akkor az O.I.F főmérnöke volt, s Dan Lăzărescunak hívták. Furcsa ember volt, s 

nagyon kilógott az ottani székely társadalomból. Az ő igazi neve nem az előbbi név volt mert 

fogadott gyermek lévén, a fogadó szülök nevét viselte. Valahonnan Moldovából került Szeredába 

egyenesen a szeredai O.I.F főmérnökének, akkor amikor Lakatos Ádám volt az igazgató. Abban 

az időben már nagy divat volt, hogy a Székelyföldön is ha az igazgató magyar volt a 

főmérnöknek  románnak kellett lennie. Igaz  vice-versa is így kellett volna legyen, de ez már nem 

mindig volt így. Lăzărescu telkesítési mérnökvolt, talán jászvárosban végezte el az egyetemet és 

innen került kemény minisztériumi, (Departamnetul Îmbunătăţiri Funciare), ismeretség révén 

főmérnöknek Szeredába. Nagyon nagy hantás ember volt, de alapjában nem volt rossz indulatú. 

Tipikus román volt. Sokat beszélt, keveset tett. Nagy szerelme a Dácia autója volt, amely sokszor 

úgy fel volt cicomázva, mint egy karácsonyfa, vagy még különbül is. Sokszor órákon keresztül 

javítgatta, javíttatta, mosta, mosatta és gyönyörködött művében. Felesége Szucsáván élt és volt 

egy gyerekük Dănuţ talán. De a főmérnök szabad legény élete, nem sokáig  tartott, mert egy szép 

napon a kedves felesége, aki egy nagyon szép, barna, törékeny és érzékeny asszony volt, 

megérkezett Szeredába és beült a titkárnői székbe. Ha jól érzékeltem Lăzărescu további szerelme, 

csak az autója maradt és a körülötte forgó világ. Addig amíg egy szép napon a  feleség, vissza  

nem ment Szucsávába. Akkor már Lăzărescu egy csíkszeredai magyar lánynak udvarolt aki 

„fiatal volt és türelmetlen” mert így mutatkozott be Lakatos igazgatónál, amikor felvételre 

jelentkezett. De el kell mondanom, egy nagyon kedves történetet, a Lăzărescu feleségével 

kapcsolatban. Én akkoriban elég sokat utaztam Bukarestbe, s mint titkárnő ő állította ki a 

kiküldetési jegyet, (delegáció), egy alkalommal megkérdeztem, hogy mit hozzak neki 

Bukarestből, rám nézett a két nagy fekete szemével és csodálkozva álmodva mondta, hogy 

hozzam neki a napfény sugarát, bizonyára a csíki téli napszegénység következtében. Előbb nem 

tudtam, hogyan oldjam meg a kérést, de egy  mentő ötletem alapján vettem neki ajándékba egy 7  

deciliteres édes Murfatlar bort, ugyanis a borban van elraktározva a legtöbb napfény. Hogy jó 

néven vette az ajándékot azt onnan következtettem le, hogy amikor később Szucsáván járva 

felkerestem, vittem neki a gyerektartási pénzt, Lăzărescu kérésére, az ottani Turisztikai 

Hívatalban  dolgozva  felemlítette a finom  Murfatlar bort amit én vittem  neki, a nap sugaraként. 

 Meg kell emlékeznem az O.I.F környékén a Haladás utca 16 szám körüli levő 

szomszédokról is. Amikor oda kerültem ez a terület ahol az O.I.F-volt, ismerősnek tűnt mert még 

bonyhai munkám idején, egy magyar mérnök, aki a zágori állami gazdaságból került a Maros 

megyei Mezőgazdasági Igazgatóság  élére, talán a neve Lőrinc volt, egy átrendezés révén, s aki 

engemet még abban az időből ismert, amikor hozzájuk jártam a búzafajtáikat elismerni 

vetőmagként, csak engemet ismervén a kollektív gazdasági mérnökök közül, felküldött Csíkba  

krumplivetőmagot vásárolni Maros megye kollektívjeínek részére. S épp itt ezen a területen 

voltak akkor a kollektívnek, s a  szövetkezetnek az elvermelt krumplijai, amit nekünk ajánlottak 

pártutasításra, megvételre. Emlékszem amikor március végén felmentem Csíkba, már nálunk a 

Küküllő mentén meg volt jőve a tavasz, de itt bizony megfáztam, mert itt hideg volt még. S a 

vetőmagpityóka, a krumpli itteni nevén, is bizony nagyon fázott volt, de azért vagy 40-50 

vagonnal megvétettek azokkal a Maros megyei gazdaságokkal, akiknek volt pénzük. Igaz  amikor 

ki kellett fizetni bizony majdnem bajba kerültem, mert akkoriban már  egyre kevesebb pénze volt 

a kollektíveknek.  

 Ez a terület ahol akkor volt az O.I.F tehát valamikor szabad terület volt, de akkorra 

amikorra felkerültem Csíkba, már be volt építve több mezőgazdasági állami vállalat által. 
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Ugyanis az újonnan alakult Hargita megye, elég bölcsen ezt az akkor külső területet jelölte ki, az 

akkor megalakuló megyei mezőgazdasági adminisztrációs vállalatok, intézmények részére. Ezen 

a területen voltak sorjában a Somlyó patak felől ahová egy kis pallon lehetett eljutni az Agrosem, 

az az a megye vetőmag vállalata, akinek volt egy részemről még az egyetemről ismert nagyon 

népszerű igazgatója, kit mindenki szeretett és tisztelt, talán Albert mérnöknek hívták. 

 Mellette volt a Megyei Rét s Legelő Gazdálkodási Vállalat, ahol az igazgató György  

Antal, aki előttem végzett, így nagyon hamar megbarátkoztunk. Volt egy érdekes történetük. 

1986-87-ben történt, amikor a magyar szót sem volt nagyon szabad kimondani. S a legnagyobb 

benzin és gázolajkrízis idején mit ad az Úr, a vállalat udvara végében megbolygatták a földet, s  

nem is olyan mélyen, egy  bunkerre találtak, amiben ha jól emlékszem két benzinnel teli és egy 

félig teli hordót találtak. Az egyik a német hadsereg a másik kettő a magyar hadsereg hordója 

volt. Nagyon megörvendtek a legelősök az így talált, több mint 35-40 éves benzinnek, szét is 

osztották hamar, de úgy, hogy a rendőrség is kapjon belőle, mert másképp baj is lehetett volna 

érte. A benzin ennyi idő után is működtette a motrokat.  A négy magyar év emlékéből maradt itt a 

benzin a késői utódoknak. 

  Utána következett az utca egyik felén a Vetőmagvizsgáló Laboratórium, kinek akkori  

igazgatója az akkoriban Csíkszeredában élő Fábián örmény származású mérnökvolt, akivel együtt 

dolgoztam a Magyar Autonom Tartomány Mezőgazdasági Osztályán, s akivel már 

megismerkedhettek az olvasók akkor, amikor  először mentem vele Udvarhely rajonba és engem 

elküldött a décsfalvi papot megkeresni...Későbbi igazgatója már utánam végző háromszéki  

kolléga lett.  

 Az utca túlsó oldalán volt a Megyei Növényvédő Központ, ahol szintén az utánam végző  

Husztról származó mérnök volt az igazgató. Ezután következett az OIF, s mellettünk volt a  

taplócai kollektív gazdaság zöldségtermesztő brigádjának a központja. Innen sok zöldséget 

vásároltunk, sőt a murokszedésbe be is kapcsolódtunk, önkéntes munkával. Bizony nehéz volt 

akkor ahogy emlékszem kiszedni vagy  0,10 ha  murkot. A taplócai kollektív főmérnöke szintén 

előttem végző agrármérnök volt, jó ismerősöm. Mellettünk voltak még a városi kertészetnek a 

fólia sátrai, ahol virágot termesztettek, s ahonnan sok szegfűt, rózsát, muskátlit vittünk nőnapra, 

névnapra a hölgyeknek. Legmesszebb volt tőlünk a Megyei Vízügyi Vállalat, akinek az 

igazgatója már nem volt agrármérnök, de Kolozsvárról még a középiskolából ismertem. Adorján 

Károlynak hívták. Az igazgató nagy  lószerelmes volt, lóversenyeket szervezett Csíkban. 

 Amint látható a környék minden vállalatában ismerősök, sőt sok esetben barátok is 

dolgoztak. Akkor még  azok a mérnökök voltak vezetői tisztségben, akik Kolozsváron végezték 

magyarul  az egyetemet. Hogy ma hogy van? Nem tudom, de egy biztos, hogy most nincs egy  

agrármérnök sem ott aki magyarul végezte volna az egyetemet. Akkoriban mi is összejártunk, s 

egymás emlékeit beszélgettük meg, tanárainkat emlegettük és kérdeztük egymást sorsunkról. 

 Még meg kell említenem a közelben levő másik mezőgazdasági vállalatot, az akkor 

S.M.T-nek nevezett  szeredai gép és traktor állomást, ahol szintén egy előttem végzett német 

nemzetiségű, de magyar érzelmű, Kolozsvárt végzett agrármérnök volt az igazgató, Schulleri 

mérnök. 

 Jelzem ezalatt az idő alatt Pakot Elek volt a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 

igazgatója és ő gyűjtötte össze a magyar mérnököket.   

 Egyre nagyobb pénzösszegeket fordított Ceauşescu utasítására a román kormány a 

telkesítési munkálatokra, főleg az öntözésre, s az orientáció arra késztette a megyei  hivatalokat, 

hogy egyre több  gépet vásároljanak a telkesítési munkák elvégzésére. Igaz  Hargita megye nem 

volt benne ebben a nagy tervben, itt ugyanis öntözés nem volt és nem is lett, inkább csak 

lecsapolásokra és erózió elleni védekezésre rendezkedtünk be. Ezalatt milliárdokat vertek bele a 
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regáti öntözések kialakítására millió hektárokon. A nálunk elvégzendő munkálatok  

megemelkedett volumene miatt, nálunk is fejleszteni kellett a gépparkot és ezért létre hozták az 

önálló gépészeti részleget, amelynek én lettem az első főnöke. Igaz csak mezőgazdasági 

gépészetet tanultam az egyetemen, (szántás, vetés aratás), de hamar belejöttem a buldózerek, 

exkavátorok és draglinák működtetésének a világába. Volt mellettem egy nagyon jó gépész 

mérnők, aki tényleg értett a javításokhoz, értett a gépészethez és  a gépek kihasználásához, s az ő 

segítségével elkezdtük a nehéz géppark megteremtését, fejlesztését. 

  Hamar kialakítottuk az irodai gárdát is, mellettem dolgozott ugye Kurcsakovszki mérnök 

mint gépész szakember. Érdekes volt, mert mindig amikor elromlott valamilyen gép, mindig 

megkapta a még a gyárban keletkezett okot, (öntés vagy összeszerelési hibák), így ilyenkor  

sohasem a gépész  volt a hibás. Ezért fizettek is neki egy-egy féldecit a gépészek. Kurcsakovszki 

Jászvároson végezte a gépészetet, s onnan is hozott egy  román feleséget aki 1989 után a szeredai 

Góga román líceum jeles román igazgatója is lett. Mellettem dolgozott Kerezsi László gépész 

technnikus, aki szeredai születésű ügyes ember volt. Emlékszem édesapjától örökölt egy olyan  

daguerrotipiát Kossuth Lajosról, amelyből összesen kettő van meg a világon. Egyik az Ő 

tulajdonában volt. Talán ma is meg van neki. Tudom járt fenn Budapesten a Nemzeti 

Múzeumban és érdeklődött az értékéről, ugyanis el akarta adni. Felesége Marika egy nagyon 

kedves törékeny asszonyka volt.  Kislányuk is született. 1989 után felköltöztek a Szent Anna 

tóhoz mint gondnok és vendégház tulajdonos 

 Az irodában dolgozott még Demeter Erzsike, aki a szeredai Gép és Traktor állomástól jött 

át. Ügyes asszony volt, de nem tudott a férjére vigyázni. Így egyedül maradt egy kislánnyal.  

Fontos megemlítenem Szaniszló Erzsébetet Csicsóból, akinek a férje szintén gépészként 

dolgozott nálunk, Erzsike  nagyon talpra esett asszony volt. Üvegházi paradicsomot is árult, amit 

nem vagyok biztos, hogy Ő, vagy más termelt-e meg. Dolgozott még az irodában Nuridsány 

Lenke, aki szeredai születésű volt, s kinek férje Nuridsány Bandi, aki örmény származású 

szeredai ember. A központban laktak, s Marosvásárhelyen élt Bandi híres leánytestvére, a 

festőművész. Nuridsány leány. Mellettem dolgozott előbb egy Császár Tibor nevezetű gépész 

technikus is, aki felcsíki  ügyes ember volt, talán madarasi, s aki később átpártolt az építő, szerelő 

részleghez, ahol több komoly mérnök dolgozott, igaz mind fiatalok mint Antal  Imre Madarasról, 

akinek felesége aradi volt s később kimentek Magyarországra, Bakcsi Jenő Csicsóból aki később 

főmérnök lett és ö volt a vállalat nagyot mondója. Volt olyan alkalom, hogy valamilyen  

összejövetelünk alkalmával úgy elszórakoztatott bennünket, hogy a kacagástól már nem bírtunk 

lélegzeni sem. Híres mondásai voltak mint például az akkoriban folyó iráni-iráki háborúval 

kapcsolatos mondása, mikor azt mondta, hogy „ez egy olyan gyenge háború, hogy ha 

összehasonlítja egy komoly csicsói-felcsiki  bicskázással, ott egy napon többen halnak meg mint 

ebben a háborúban egy éven keresztül”. Szájról szájra járt a „lájbi elő nagyságú bárányflekken”. 

meghatározása, amit a homoródi, abban az időben „mandatar”-ként fungáló vendéglőben 

szolgáltak fel. Ide sokat jártunk, mert itt egy nagyon ügyes tulajdonos volt, aki finom  

disznófelvágottakkal-aprólékkal szolgált fel. Bakcsi mérnök meghatározása szerint amikor 

Csíkban kint hideg volt, azt ő úgy határozta meg, hogy „nincs banánt szárító meleg”. Nálunk 

dolgozott Miklós Géza madarasi mérnök is, aki mostanában a Hargita megyei Vízügyi 

Igazgatóság  igazgatója, de sokáig Madaras polgármestere is volt. 

 Még két fontos személyről be kell számolnom, akik a gépészeten belül dolgoztak egyik  

volt a Princz bácsi, aki a motorokat javította, orosz tipusú téli sapkával a fején és az az asztalos,  

(a nevére már nem emlékszem biztosan, talán Orbán nevezetű volt), s aki Csíksomlyón lakott s 

akinek a munkája még ma is meg van mellettem. Ez az asztalos gyönyörű munkát végzett 

mindig, igényes és finom tiszta munkát szerető székely ezer-mester volt. Igaz lassabban, de   
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kitünő minőségű munkát végzett, olyannyira, hogy Lakatos igazgatónak az irodájában olyan 

asztalt és székeket meg egy nagy több funkciójú szekrényt készített, hogy sokan kérdezték meg, 

hogy az igazgató úr hol vásárolta ezt a gyönyörű bútort. Mire Lakatos igazgató mindig büszkén 

válaszolta, hogy egy munkatársunk készítette helyben. Igazi székely  minőséget  előállító, székely 

asztalos mester volt. Sajnos korán meghalt. Egy hordónak egy szekérről való leemelése közben 

megszakadtak az erei és helyben meghalt. 

  Egy érdekes történet jut eszembe egyik farkaslaki alkalmazottunkkal. Kapcsolatban. Ő 

nem volt traktorista, buldózeren sem dolgozott hanem az ott dolgozó gépcsoportot szolgálta ki, 

gázolajjal, cserealkatrészekkel, nyilván tartotta munkájukat, jelenlétüket. Ilyen alkalmazottunk 

nekünk nem nagyon volt, sehol egyik munkapontunkon sem, mert mindezt a munkát az építő-

szerelő részleg aki bérbe vette a gépeinket, végezte. De itt Lakatos Ádám igazgatónk különösen 

jó szíve, ami már kezdett legendássá válni, és egy politikai nyomás úgy hozta, hogy külön 

emberünk volt. 

  Egy délelőtt az igazgató az irodába hívott. Itt ketten fogadtak, az egyik a csíkszeredai   

pártkabinet befolyásos, nagyon párthű, vonalas, s az egész városban ismert aktivistája és  a  hozzá 

nagyon hasonló, de nem olyan jól öltözött, mása várt. Meglepődtem a találkozáson, de hamar 

kiderült, hogy arról van szó, hogy a két elvtárs testvérek és azért  kellett találkoznom velük, hogy 

átvegyem a hasonmást, aki Farkaslakán fog dolgozni, az előbb említett beosztásban. A 

pártaktivista dicsérte a testvérét, hogy jó munkás és hasznunkra lesz ott farkaslaki munkálatokon. 

Tudomásul vettem és behívtam a hasonmást, az irodámba. Ott elmagyaráztam a feladatát és 

Kerezsi Laci  felkészítette a munkavédelemben. A káderosztály is nyilvántartásba vette és vele, 

lett egy új alkalmazottunk. Irány  a farkaslaki  gyümölcstelepítési  munkatelep. 

 Később Ádám felhívta a figyelmemet két dologra, az új alkalmazottunkkal kapcsolatban. 

Egyik, hogy ellenőrizzem szigorúbban  a testvért, mert voltak  komolyabb kilengései eddig  is, s a 

másik, hogy  a két  személy testvér és  az  egyik befolyásos  pártember. 

 Még hozzá teszem, hogy a két  testvér mellé, még egy testvér tartozott aki egy megbecsült 

tanárembere volt a csíkszeredai Líceumnak. Jucinak  kollégája volt. Igaz az iskolában a politikai 

órákat is tartotta, különben egy nyugati nyelvet tanított a líceumban. Sokszor szerepelt azokon a 

hoki meccseken, ahol külföldi csapatok is szerepeltek, ő volt a hívatalos tolmács is, talán párt 

megbízatásként is. Ma már nem tudom, hogy  melyikük  az aktivista vagy a tanár, de a  szeredai 

pletyka szerint, annyira párthű volt az egyikük, hogy még az anyósát is elvtársnak  becézte. 

 A mi emberünkkel egy darabig nem volt semmi baj, de egyre több hír érkezett be, 

hozzánk róla, hogy baj van vele, nincs pénze és a gázolajat eladja, alkatrészeket adogat el és 

kölcsönt kér a traktoristáktól.  Ez addig ment amíg Ádámmal megbeszéltük, hogy egy valamilyen  

okkal megszabadulunk tőle. De addig is, egy nagyon jellemző eset történt meg vele. Minden 

hónapban fizetésnapkor bejött, hogy felvegye a fizetéseket és alkatrészeket vegyen ki a raktárból. 

Domokos Attilától a raktárostól. De azon  a napon  nem egyedül jött, vele jött egyik  kölcsönzője 

is, akinek azt mondta, hogy „gyere be s a fizetéskor megadom az adósságot!” 

  A kölcsönző bízott abban, hogy a  kölcsönt megkapja, mert úgy érezte, hogy  ha ott van a 

pénz tövén,  biztos a kölcsön  visszaszerzése. Sőt a  barátunk, hogy még biztosabbnak tűnjön a 

dolog, a raktárból kivett alkatrészeket a  kezébe adva azt mondta, hogy „itt ezen a sarkon várj 

addig, amíg felveszem a fizetéseket és akkor a pénzt megadom”. De nem így lett, mert a felvett 

fizetésekkel, egy másik ajtón kilépett és eltűnt. A kölcsönző, úgy  kétórai várás után, kezében 

tartva a rábízott alkatrészekkel, hozzám jött, hogy kérdezze meg, merre van az adósa. Én semmit 

sem sejtve jeleztem, hogy elment már rég,  vagy  egy órája,  mert láttam amikor beült az autójába  

amellyel  jött. A kölcsönző traktorista akit jól ismertem, mérgében majdnem sírt, hogy ennyire 

becsapta őt a falustársa. 
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* 

 

  Szerettem Hargita megyében járni-kelni, s felfedezni a megyét munkám során, mert 

ismeretlen volt, s minden tája-sarka megismerésre várt, s úgy az emberei, mint  a környezet és az 

építményei. Embereinek érdekes egyedi és ősi hangzású beszéde, az asszonyok általánosan 

nyitott tekintete, s a férfiak komorságban  tobzódó  vidámsága mindennapi eledelem volt. Hamar 

otthon éreztem magam! Akár Gyergyóba mentünk, akár Udvarhely környékére, Alcsíkra vagy 

Felcsikra mindenhol a szorgalmas székelyekkel találkoztam. De élmény volt eljutni 

Tusnádfürdőre és a Szent-Anna tóhoz, a Gyímesekbe, a Homoród völgyébe vagy éppen  a békási 

szoroshoz, a Gyilkos tóhoz. Részünkre a gépészetben dolgozókra, feltárultak a rejtettebb helyek 

is mint a Kászonok vidéke, vagy a Csíkszentgyörgy felett levő régebb használt fürdő, vagy a 

Kozmás környéki források, vagy Madicsa fürdő Karcfalván és a beljebb levő gyönyörű  

fenyvesek, egészen a Hargitáig. Gépeink mindenhova eljutottak munkájuk révén és így én is 

szebbnél szebb völgyeket, erdőket, patakokat nagy kaszálókat ismertem meg. S mindez 

kiegészült a családdal és az új barátokkal megszervezett hétvégi  kirándulásainkkal a Csíkszereda 

feletti Piricskére, a szentkirályi, s a csíkrákosi határba. De ott volt a zsögödi fürdő, a somlyói 

templom, a Kis és a Nagysomlyó, a Suta ahova akár délutánonként is kiléphettünk. Nyugodtan 

folytathattam a Kolozsváron elkezdett gombászkodásomat. A fenyő erdők róka és lila, meg 

szürke pereszkegombáinak boszorkánykörei, a hirib gombák tömörsége, a galamb gombák mesés 

színei, az őzlábgombák karcsúsága, az ehető piruló galóca  finomsága, a csiperkék nagy száma és 

tiszta fehérsége, a keserűgomba  furcsa alakja és íze, mind egy karéjba álltak össze s különösen 

akkor amikor Juci a feleségem, több gombából készítette a vacsorát. Mert a gombapaprikás csak 

akkor finom, ha van benne hirib gomba, csiperke, galambgomba vagy éppen korallgomba.  

Ilyenkor egy nagyon finom íz kerekedik ki a tokányból. De ne felejtsük el az őzlábgomából 

készült prézlisesen kisütött „bécsi szeletről” vagy a kályha plattján sült keserű vagy 

galambgombákról sem. Legfinomabb volt részemre az, amikor  a frissen szedett galamb és keserű  

gombákat megfordítva, az erdő szélén gyújtott tűzben, megsüthettem úgy, hogy megraktam  

juhtúróval és karéjra vágott paradicsommal. Ez az én sikerreceptem volt, mert mindenkinek ízlett, 

amikor megkínáltam vele. Így történhetett meg az, hogy egy a  régeni és a szeredai rokonsággal a 

Szováta melletti vármezői pisztrágoshoz szervezett családi kirándulásunk alkalmával, az én 

általam sütött gombák jobban ízlettek, mint az akkor frissen kihalászott, aranyos sült pisztrángok. 

 De térjünk vissza a munkához, amely lassan összehozta kis csapatunkat amely napról-apra 

egyre szaporodott avval ,,hogy új gépek, autók, új mesterek kerültek hozzánk”. Gépeinkkel abban 

az időben sok munkát végeztünk, de leginkább állami beruházások révén. Odaérkezésemkor  

egyik talán legnagyobb munkája volt a vállalatunknak a Gyergyószentmiklóst átszelő Békény 

patakának a szabályozása. A munkálatokat Darvas építész technikus vezette, s emlékszem egy 

délután, a főmérnök nagy ellenőrzést végzett, ahol nagyon sok hiányosságot tapasztalt, de annak 

nem lett semmilyen következménye, csak a hangok voltak nagyok. Minden ment tovább a régi 

medrében,amiből arra  a következtetésre jutottam már a dolgok elején, hogy a főmérnök nem 

kemény ember, csak a szája nagyobb mint  a többiekének. Igaz megtehette mert ő román volt! 

  Az idők folyamán, talán a legnagyobb munkálatunk volt, az Olt szabályozása 

Csíkszentdomokostól Tusnádfürdőig. Rengeteg munkát fektettünk bele. Nem tudom, ma mi van 

még meg belőle? Ezt a munkát egészítette ki, a Maros felső folyásának gyergyói szabályozása,  

egészen a megye határig. Ide még több munkát fektettünk be, mert talán ez volt a 

legmunkaigényesebb beruházás, amit végeztünk. Ezt a munkát vezette a későbbi csíkmadarasi  

polgármester Miklós Géza, aki szintén Jászvárosban végezte a telkesítési főiskolát. De nem 

szabad megfeledkeznem a farkaslaki gyümölcsös telepítésről sem, ahol több száz ha gyümölcsöst  
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telepítettünk, kb. 500 ha körül. Itt találkoztam Győrfi György mérnökkel, akit már Kolozsvárról 

az egyetemről ismertem, fölöttem járt vagy két évvel, s ő vezette a telepítést az ottani 

szövetkezetek közötti tanács részéről. Ő mutatta meg nekem a pünkösdi rózsát, amit addig csak 

könyvekből és a nótából ismertem. Tulajdonképpen az őszi rózsa, egy sárga virágú boglárkaféle.  

 E beruházást Pakot Elek mérnök indította el, aki abban az időben a Megyei 

Mezőgazdasági Igazgatóság igazgatója volt, s aki farkaslaki születésű lévén bizonyára evvel a 

beruházással akart segíteni, az ottani  embereken, s a kollektív gazdaságon. A  gyümölcsös tervét 

Csillag mérnök alkotta meg, aki valahonnan. Egerszekről az ottani csángok közül származott. 

Nagyon ügyes mérnök, jó családapa volt, de sajnos korán elhalálozott. A végrehajtást az 

udvarhelyi részlegünk  végezte.   

 Fontos beruházási munkánk volt a homoródszentpáli halastavak megépítése. A tervet egy 

nálunk dolgozó fiatal mérnök készítette, a cegei halgazdaság segítségével. Nehéz munka volt 

mert mocsaras, sáros, vizes  területen kellett dolgozni, s bizony az ottani embereknek sem 

tetszett, mert a legjobb kaszálóikat foglaltuk el. De akkoriban, a megyei pártbizottság úgy látta, 

hogy valahogy a megye lakosságát hússal is el kéne látni, s a halhúsra  szavazott, mert abból nem 

kellett exportálni. A megyének nem volt export kötelezettsége csak a sertés és a borjú húsból. A 

borjúhúst Izraelbe szállították, a szeredai új vágóhídon állandó zsidó sakterek voltak, akik  

ellenőrizték a vágásokat, a zsidó vallási előírások szerint. Ezért volt annyira fontos a tavak 

megépítése.  Ezért a magyar nevű, de román nemzetiségű csíkmadarasi állatorvosból lett megyei  

agrár titkárt bízták meg a beruházás állandó követésével, aki majdnem naponta kijárt ellenőrizni a 

munkálatok menetét a Homoródszentmárton határában készülő tavaknál. Más ellenkezés is volt a 

tavak megépítésével kapcsolatban éspedig a madarakat védő egyesület  részéről, akik féltették a 

nádas, mocsaras terület átalakítását, ugyanis ezeken a területeken ritka madarak is tanyáztak, 

olyanok amik ősszel itt szálltak meg a déli félteke felé tartó hosszú útjuk során. Mostanában 

láttam, több mint húsz év eltelte után, hogy pont az a madárvédő aki akkoriban a 

legkeményebben tiltakozott a tavak ellen, milyen  büszkén ismertette a tavakon megszálló,  ritka 

északi  madarak sokaságát. 

 Emlékszem egy alkalommal, amikor kint jártam elmesélték, hogy a munkálatok során egy 

üreget találtak, amelybe én is bele nézhettem, s amelynek széles alján egy csontvázat  találtak, 

mellette egy bányamécsessel. Evvel kapcsolatban tudtam meg, hogy a homoródszentpáli határban 

egyes kutak, sós vizet őríznek, ugyanis a határban a mélyben sórétegek vannak, amelyeket régebb 

ki is bányásztak. A csontváz innen származhatott. 

  Abban az időben, amint már említettem előbb, a megyében, s az egész országban 

húsmizéria volt. Ceauşescu ki akarta fizetni a  nyugatról felvett adósságot, s így minden élelmet 

külföldre irányított, hogy pénzt teremtsen az adósságok kifizetésére, ugyanis a román ipari 

termékeknek nem nagyon volt nagy keletjük nyugaton, ahol a pénz volt. Így még Csíkban is  

húshiány volt, pedig itt minden család borjút hízlalt, de levágni nem volt szabad, egyet sem. Igaz 

a felcsíki székely csak kijátszotta többször is a figyelmes román milicistákat és a szekuritátét. 

Súgva mesélték a következő módszert gépészeink, ami nagyon hatékonyan működött Felcsíkon. 

A felcsíki ember, egy hátizsákkal a hátán, felment a szépvízi erdőkbe, ahol  a gyímesi csángók 

nyári szállásaikon az éjjel levágott  borjuk húsával, megtömte hátizsákját és visszafelé megtömött 

egy nájlon tasakot gombával mintha gombászni járt volna. Így érkezett haza, hússal a hátán, 

amiből családja, rokonai, szomszédja, s sok esetben a falumilicistája is kapott, mert bizony  az  ő 

ott élő családja sem jutott másképp húshoz. 

 A homoródszentmártoni tavakból származó halak első terméséből, én is kaptam az ottani 

gépészek és munkatársak jóvoltából. Vagy 8-10 élő halat kaptam, egy  nájlon tasakban amelyeket 

nagy örömmel vittem haza feleségemnek, de amelyeknek a feleségem nem örvendett meg, 
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meglepetésemre, mert az élő halaktól félt, mozgékonyságuk, ficánkolásuk következtében. Így 

hamarosan a fürdőkádba kerültek, ahol több napon keresztül vidáman úszkáltak addig amíg 

valahogy meg nem öltük őket, s az asztalra nem kerülhettek. A homoródszentmártoni munkálatok 

egyik részének átvételekori kis ünnepség alkalmával, ismertem meg a cegei kiküldöttől a  

nyárson  való halsütést. Nagyon finom volt, azóta sem ettem ilyen módon sült halat. 

 Még nem írtam Rózsa Lajosról, aki az O.I.F-hoz való kerülése előtt,  aktivista volt, talán 

az U.J.C.A.P-nál is dolgozott. Azt, hogy hogyan került az O.I.F-hoz, azt nem tudom, de rendes 

ember volt. Közösen béreltünk a taplócai kollektívtől, egy bekerített kis kertet, a szeredai  meteo 

állomás mellett. Ő is a feleségével és én is a feleségemmel, dolgoztuk meg a bérbe vett  kertet. 

Zöldséget, virágot, termeltünk ott saját részünkre. Rózsa Lajos nagyon ismerte a csíki embereket, 

habár ő háromszéki volt, de sokáig járhatta a csíki falvakat mint aktivista, s így  az ő karbantartó 

csoportja  sok munkát végzett el, és íratott alá elvégzés elismerése végett...Felesége sportlady 

volt, talán országos sífutó bajnok is, de...  

Rózsa Lajos ismeretségünk elején, meghívott Ádámmal együtt, haza hozzá, egy finom 

vacsorára, ahol lefektettük, a barátságunk kezdetét. Igaz később a vállalat pártitkára lett, de nem 

tett semmi olyant, amivel valakinek rosszat tett volna. Tartotta a kötelező unalmas gyűléseket, s 

ennyivel ki is merült a pártélet azalatt amíg Ő volt a pártitkár. Utána én vettem át ezt az akkor  

„megtisztelő” feladatot. 

* 

 

  A mi csíki vállalatunknak is be kellett állni, az általánosan elterjedt és elfogadott 

gyakorlatba ami abból állt, hogy valamilyen ünnepi alkalommal, vagy ha valamilyen előnyt, 

pénzt, u.n. „reparticiót” = kiutalást akartunk megszerezni Bukarestbe, valamilyen nagyobb olyan 

„ajándékot” kellett vinni amelyből több volt a megyében. Sok megye vitte a húst, bort, sajtot, 

szőlőt, gyümölcsöt, zöldséget, halat és még ki tudja miket. Hargita megyének jutott ősszel a  

„pityóka” csíkiason mondva, télen a karácsonyfa, húsvétkor a bárány s minden alkalommal a 

„palinca” és a tejföl. Ilyenkor az igazgatónk Lakatos Ádám, majd  Vécsey László vagy én, egy-

két héttel az ünnepek előtt, kaptunk egy hosszú-hosszú listát azokról akiknek el kellett juttatni az 

adományt. S akkor neki kezdtünk beszerezni a Bukarestbe bevívendő portékát. 

 

A BURGONYA MESÉJE. 
 

 Előbb valamelyik csíki kollektívtől kértünk 6-7000 kiló pityókát, s azt bevittük és  

szétosztottuk irodánként, zsákokban számolva. A kollektívek a pityókát általában ingyen adták, 

persze valamilyen gépi ingyenes szolgálat ellenében. De a zsákokkal mindig baj volt, mert az 

leltári tárgy lévén. A bukaresti főnökök, sohasem szedték össze otthon a zsákokat, s így nem  

tudtunk a kollektíveknek a zsákokkal  elszámolni. Mindig bajunk volt velük. Addig amíg bejött a 

80-as évek végén a nagyobb baj éspedig az, hogy figyelembe véve az általános több évi országos 

élelmiszer hiányt, a Hargita megyei Pártbizottság letiltotta a pityóka megyén  belüli és leginkább 

a megyén kívüli szállítását. 

 Ez rögtön abban nyilvánult meg, hogy a kollektívektől már nem kaptunk pityókát s 

szállítani sem lehetett. S a nehezebb az volt, hogy a bukaresti főnökség ezt nem tudta és  

hivatkozva a bukaresti pityóka hiányra komolyan kérte a szállítmányt. A dolgot úgy oldottuk 

meg, hogy kértünk „bérbe” a taplócai kollektívtől 2 ha területet, amit  mi a vállalat alkalmazottai 

dolgoztunk meg, részibe. Ezek az évek  pont a csernobili katasztrófával kezdődtek-tavasszal pont 

abban az időben ültettük a krumplit gépekkel. 1986 április 26-án nehezen, de valahogy 

közmunkával,  s részibe valahogy megdolgoztuk. Szép termésünk lett, az alkalmazottak is 
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kaptak, de maradt is Bukarestbe elég. De még a hazaszállítással is baj volt. Minden 

alkalmazottunknak a következő szövegű igazolást kellett adnunk. 

  

                        Hargita Megyei Talajjavító Vállalat 

                        Csíkszereda Haladás utca 16 szám 

                        .....................iktató szám /dátum... 

 

                                                    IGAZOLÁS 

 

       Ezennel igazoljuk, hogy...................név........................... vállalatunk alkalmazottja a jelen  

krumpli mennyiséget a vállalattól kapott földön termelte meg és szállítja haza saját szükségletére. 

 

                          Dátum                                           aláírás igazgató 

   

  Én például a Vécsey család jóvoltából, hozzájuk a pincébe szállítottam a krumplit és 

raktároztam el, kemény munkával megválogatva  és behordva. 

  De következett a nehezebb része a dolognak a beszállítás Bukarestbe. Hosszú út volt, s  

ha jól emlékszem biztos „szűrésre” számíthattunk Otopeninél. Ott ahol állandó milicia őrség 

volt. 

 Minden esetben, nekem jutott az „adományok” bejuttatásának és szétosztásának nem 

mindig kellemes oldala. Mindig kiszámoltuk a kapott „megrendelés” alapján a zsákokat és 

azokat át kellett adni. Volt amikor a pityóka apró volt, fagyos, rothadt s ilyenkor én még haza 

sem értem, de már Csíkban tudták a bajt.  Ez is kellemetlen volt. 

  De most az új helyzetben a következő stratégiát gondoltuk ki. Úgy határoztunk, hogy 

több papírral igazoljuk, hogy adományként viszünk burgonyát egy akármilyen aggmenházhoz 

Bukarestbe. A következő taktika volt, hogy este indulunk, hogy reggel korán-korán ott legyünk, 

hogy az otopeni milicia közúti ellenőreit elkerüljük A harmadik az volt, hogy vagy tíz-húsz  

zsákot szántunk, az ellenőrző miliciának, munkásgárdistáknak. 

 Papirokkal, igazolásokkal felszerelve indultunk este 6-kor. Hargita megyében Tusnádnál a  

megyehatárnál a papírok kisegítettek. Talán elég nyúl szívűek voltak az ellenőrök. Kovászna  

megye és Brassó megye engedett, mert nem az ők megyéjéből vittük a pityókát. Prahova megye 

határánál négy zsák pityóka mentett meg 2-2 zsák két motoros milicistának. Még megköszönték a 

pityókát! Biztos nekik sem volt télire még biztosítva.  Otopeninél, csend és sötétség várt. Itt ahol 

a legjobban féltünk, itt megúsztuk. Az őrségben nem volt senki. Reggel 8-ra megérkeztünk az 

Olteniţei sugárúton levő minisztériumi főosztály, (departament), épületéhez. Jeleztük 

megérkezésünket s ekkor következett be a baj, mert senki sem számított részünkről arra, hogy a 

pityókát haza is kell szállítani, sok esetben. Eddig ott leraktuk és kész. Ez plusz veszélyt jelentett, 

akármelyik utcában pityókával az autóban vagy lerakáskor a milicia lekapcsolhatott.  De az is baj 

volt, hogy sok esetben senki sem volt otthon, s várni kellett amíg az első nyilvános telefonnál 

felhívtuk, a  főosztályon dolgozót, hogy kerítse elő feleségét, lányát, anyósát. 

  De a pityókás  zsákokat, amelyek 25-tól 50 kilóig voltak megtöltve, le is kellett szedni az 

autóról és be is kellett vinni az udvarra, de sok esetben a második, harmadik vagy negyedik 

emeletre felvinni. Kimondottan  nehéz fizikai munka volt. 

 Óriási szerencsénk volt, végig senki meg sem szólított, hogy mit is csinálunk. Ilyen 

alkalmakkor ismertük meg, hogy bizony sok esetben a nagyfőnököt játszó főosztályi elvtárs, 

valahol  messze, Bukarest valamelyik elhagyott külvárosában, egy bádog vagy kátránypapír   

tetővel fedett, kicsiny, vályoglakásban lakik. Akkor láttuk, hogy ott Bukarestben a cigánysági 
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épületek, nem mindig csak a cigányokhoz kötődött. Csak mi hárman a sofőrrel és meg egy 

munkással fáradtunk ki estére úgy, hogy még vacsora sem kellett. De még előttünk volt több mint 

400 km út hazáig. Egy kicsit megpihentünk, s biza a nagy bizonytalanságban, de üres autóval 

vissza indultunk. Bukarestből Szeredába. Nagy fegyvertény volt. S hasonló utak voltak még 

tovább is az elkövetkező években is. Legtöbbször a milcistáknak és más ellenőröknek biztosított 

pityóka zsákok mentettek meg, hogy ne kerüljünk börtönbe! 

  De az őszi pityókát, minden évben a karácsonyfa szállítmány követte. Ilyenkor is jött  

névre szólóan, hogy ennek és ennek ilyen magas és ennyi darab fát kell eljuttatni. S leginkább 

kijelentve, hogy nagy figyelemmel, mert  fontos személyről van szó. Szállítottunk karácsonyfát  

magának a miniszteri rangban levő főosztályvezetőnek és a titkárnőjének is, sőt a nagynéninek, 

és a nagybácsinak is. 

 Ilyenkor az erdészekkel való ismeretség foka biztosította a fák mennyiségét és minőségét. 

Lakatos Ádámnak nagy ismeretsége volt az erdészek között, nekem kevesebb. 

 Ilyenkor kiküldtünk az erdész főnök által kijelölt erdei részbe 10-20 munkást akik két 

három nap alatt, levágták a szükséges ezer darab fát. Persze ilyenkor a vállalat alkalmazottjai sem 

maradhattak ki. Ebből nekik is kellett juttatni. S jutott is mindig, de a baj az volt, hogy a csíki 

székely ismeri a fát levágva is és mindig előre kiválogatták a fákat. Bukarestbe bizony sok 

esetben kiválogatott, másodosztályú fák érkeztek. Ilyenkor tört ki a botrány. Haza érkezve, 

mindig már vártak a reklamációk. Nem volt mit tennem!  Itt is  a legnagyobb baj, a beszállítás 

körül volt. Nem volt szabad csak bélyegezett fát szállítani, s azt is csak a megyében. Kivinni nem 

volt szabad, csak az erdészetnek. A mi fáink soha nem voltak lebélyegezve, mert mi is úgy 

kaptuk ismeretség  és fekete alapon. Emlékszem minden alkalommal legalább 10-15 féle papirral 

felszerelve indultunk el. Ezek a papírok, mindig fiktívek voltak, s amikor kértek egy papírt 

mindig elő tudtam venni egyet és lenyelettem velük. De segítettek is az ellenőrzés kezdésekor 

amikor papírokat kértek, s fent az autón való ellenőrzéskor pedig az előre elkészített a miliciának 

szóló kötegek mentettek meg. Így sikerült minden évben a bukaresti mezőgazdasági  

minisztériumi főosztály alkalmazottait ellátnunk karácsonyfákkal. Szerencsénk volt mert csak 

kevesebb esetben kellett a lakásukra vinnünk a fákat. Pedig a pityókás zsákokkal szemben, 

könnyebbek voltak. 

     Igaz, mindkét esetben a pityókával is és a karácsonyfákkal is, a törvény szerint ha 

elfognak börtön járt volna érte. Nem is tudom milyen bátorsággal csináltuk ezeket. Igaz 

Bukarestbe vinni mindig  könnyebb, volt mint onnan  elhozni valamit. Ez így ment a megszokás 

szerint a román fővárosban. 

 Egy még látványosabb történetem is volt, az egyik húsvéti utam alkalmával. Lakatos 

Ádám aki érdekesen aranyszívű igazgató is volt, mert mindig Ő ajánlotta fel a vállalat gépeit 

ismerőseinek munkára, sokszor nem is gondolva arra, hogy az állami tervet is meg kell valósítani. 

Talán hasonló esetnek voltam az áldozata én is, amikor megbízott 12 darab megnyúzott bárány 

felvitelével a mezőgazdasági minisztérium talajjavító főosztálya bizonyos dolgozóinak húsvét 

péntekén. Elsősorban a miniszteri rangban levő államtitkárnak. Tehát meg volt a rendelés, Ádám 

aki igazgatói kinevezése előtt Tusnád községben volt a kollektívben mérnök, az ottani 

ismeretségét felhasználva  megrendelt 12 darab, készen megnyúzott bárányt. Bizonyára Ő is 

fizette ki, a kollektívnek. Nekem reggel korán  úgy 5-kor kellett Tusnádon lennem egy autóval és 

a Tőle kapott névsorral bevinnem Bukarestbe az előre elkészített bárányokat. Reggel 5-kor 

kopogtattam is a megadott címen és meg is kaptam a bárányokat, de csak 11 darabot. 

Kérdésemre, hogy hol van a 12-ik bárány? A ház asszonya nem tudott választ adni, ugyanis a 

bárányokat este vitte hozzá a juhász. Ami azt is jelentette, hogy a 12-ik bárány kipótlása 

lehetetlenné lett. Ekkor márt a juhász a juhaival, valahol a  hegyekben legeltetett, elérhetetlen 
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helyen. S itt vége is volt ennek a résznek, csak nekem adódott fel az a  komoly lecke, hogy 12 

bárány helyett 11-et hogyan fogok tudni elosztani? Lehet, hogy a 12-ik ott maradt annál háznál, 

ahonnan mi vittük el a 11 megnyúzott bárányt. 

 Az úton gondolkoztam, mit lehetne tenni? S egy mentő ötletem alapján, úgy döntöttem, 

hogyha valahol bent a regátban Predealon túl, látok egy az úthoz közeli legelésző juhnyájat, 

megveszek egyet és levágatom a juhásszal, s így meg lesz a 12-ik bárány is. Câmpina után már  

világosodott is, s a hegyek is kezdtek lankásabbakká válni s nemsokára szemünk előtt volt, egy 

kiálló domb oldalán a csendesen legelő kisebb juhnyáj. Megálljt rendeltem el és nemsokára a  

pásztor gyerekkel találkozva, megkérdeztem, hogy nem adna-e el egy bárányt. Ő igennel felelt, 

de az apja kellett döntsön. Így meg kellett várnunk amíg az édesapja előkerült valahonnan a 

közelből. A vásárt a levágással  együtt meg is csináltuk, s nemsokára meg volt a 12-ik bárány is, 

ami nem nagyon rítt ki a többiek közül. Mind a 12  úgy 5-6 kiló közöttiek lehettek. Egyben volt 

közös a többiekkel, ami akkor még nem volt világos előttem, s biza ami Bukarestben fatálissá 

lett. A levágott báránynak a bőrét is eladtuk az első embernek a Bukarest felé vezető úton, úgy 

Româneşti körül s így a bukaresti vásárlásokra félre tett pénzem is részben kiegészült. 

  Minden bukaresti utamon családunk részére, de sokszor a munkatársak részére is, be 

szoktam vásárolni, mert Bukarestben jobban meg lehetett kapni mindent mint Szeredában.  

Megnyugodva, érkeztünk meg és kezdtük osztani a bárányokat. Már a vége felé voltunk a 

különböző osztályok „meglátogatásával” s a bárányok kiosztásával, amikor az elsőnek kiszolgált 

főnők titkárnője kipirulva utánunk jött, s annyit kérdezett, hogy hol van a bárányból a drob? (a 

drob a bárány beleit körül vevő átlátszó vékony hártya amit a románok arra használnak, hogy 

abba  a bárány aprólékot, májat, szívez, tüdődőt stb. bepakolják  és úgy fogyasztják el húsvétkor 

mint egy különleges húsvéti ételt). A drob nélkül a húsvéti bárány nem ér  semmit, mondotta. Ezt  

akkor ott tudtam meg én is. Mi magyarok ezt nem így csináljuk, nálunk a töltött bárány másként 

készül, s ez volt a baj, ezt Tusnádon nem tudták, s a belekkel együtt eldobták, de az út mentén 

levágott bárányból is kivette az aprólékokat a juhász, a drobbal együtt. Még megkérdezte, hogy 

neki adjuk-e az aprólékot? S én igennel feleltem, mert a többiekben sem voltak aprólékok. 

Bizonyára egy jó ebédet csinált a felesége  belőle. 

 A titkárnő által nagy mérgesen feltett kérdésre, válaszolni sem tudtam, mert azt sem 

tudtam, hogy mi az a drob. Így, leszégyenítve hagytuk ott a finom bárányokkal kiszolgált 

főnököket, de a drobok nélkül. Haza érve, már Ádám is tudta a nagy bajt! De ő is tehetetlen volt. 

Így ahelyett, hogy a hiányzó 12-ik bárány kipótlásáért dicséretben részesüljek, lesütött fejjel 

kellett eloldalognom haza. Ilyen  a román konyha  egyik buktatója. 

 De volt ehhez hasonló még furcsább esetem is, ezekben a  beszállító  munkáimban. Egy 

alkalommal  nagyobb mennyiségű tejfelt kellett bevinnem. A tejfelt egy nagy edényben vittem fel 

és 1 literenként kellett elosztanom a „megajándékozottakat” az általuk hirtelen, helyben 

előteremtett üvegekben. Ment is a dolog, igaz sokat is kellett nyalnom a kezem és törölni a 

ruhám, s az asztalokat, de ment a dolog, addig amíg az egyik  főnök azt nem  mondta, (jelzem az 

egyik helyettes államtitkár), hogy neki nincs üvege, s a tejfölt vigyük el a feleségének, erre és 

erre a címre Bukarestben. El is mentünk a megadott címre valahol Bukaresti egyik új 

blokknegyedében, egy toronyblokkba, ahol épp el volt romolva a lift. Így a 9-ik emeletre fel 

kellett cipekednünk a tejfölös edénnyel.  A feleség  kedvesen fogadott, le is ültetett, kávét vett elő 

és beszédbe elegyedtünk, a tejföl kimérése közben. Ugye ez a tejföl, magas zsírtartalmú, friss 

házi tejföl volt, s látszott, hogy vastagon folyik ki az üvegbe. Erre jegyezte meg a 

háziasszonyunk, hogy még volt alkalma arra, hogy ilyen finom tejfölhöz jusson, de a gyerekek 

nem szerették, nem ették. Ez azt jelentette, hogy a  gyerekek nem ismerték  az igazi tejfölt, ők az 

Alimentárában, élelmiszer üzletben, árult „árva” jól megkeresztelt, lezsirfokolt tejfölt ismerve, 
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ezt szerették, ezért sajnálta, s csak keveset kért a finom házi tejfölből. Majd kiestem az emeleten 

a csodálkozástól. Több mint 400 kilométerről, vigyázva hoztuk, felcipeltük a kilencedik emeletre, 

s nem kell a finom tejföl. Ilyen is volt az arany korszakban! A nincstelenség megváltoztatta még 

a gyerekek ízlését, étvágyát is. 

  S a bukaresti utaknak van egy nagyon jó záró fejezete. Ez pedig az egy vagy két literes  

pálinkák bevitele. A pálinka adakozásnak két célja volt, az egyik nem a főosztály felé ment 

hanem a bukaresti vállalatok leginkább raktárnokai felé. Ők voltak azok, akik egy-két liter 

pálinkáért elárulták, hogy a raktárban van-e olyan általunk is keresett alkatrész például amelyre 

akkor szükségünk volt. Ilyenkor, az egy liter pálinka vitte sikerre munkánkat. A két-három 

literrel, a főnököket kellett meggyőzni. Emlékszem egyszer egy bukarest széli raktárban, az egy 

liter pálinkával már megtudtuk, hogy az általunk keresett alkatrész megvan a raktárban, több 

példányban. Ez az alkatrész Kelet-Németországban készült és ritka és nagyon keresett volt. A 

főnök nem nagyon akart eladni belőle még egy darabot sem nekünk. S ekkor egy 5 literes 

pálinkával teli korsót tettem az asztalon elébe, s kértem szagoljon bele. Bele szagolt és engedett. 

Két darabot is kaptunk.  

 A mi főnökségünk, általában két liter pálinkás osztályú volt. „Hoztál abból az 

erdélyiből”, kérdezték mindig. Ők csak a mi  pálinkánkat nevezték pálinkának. Náluk a „rachiu” 

volt a menő, de amikor a 60 fokos oroszhegyiből ihattak, a szívük mindig megkönnyebbült. Igaz, 

nekünk könnyebb volt kiharcolni azokat a tervszámokat amelyeket mi láttunk jónak, mert a mi 

számaink csak a tizedesen innen változtattak valamicskét az országos tervszámokon, 

összehasonlítva a bárágani, konstancai, olténiai és más nagy országos öntözési beruházások 

tervszámaival,  amelyek sokban változtatták az országos tervszámokat a tizedesen jóval túl. Az 

„oroszhegyi” mindig megtette a hatását, amikor szükség volt reá. Leginkább a fizetési alapok 

megadásánál. Használtuk is! 

  Így ment ez a szocializmus éveiben. Minden megye ellátta a bukaresti főnökséget avval 

ami  a megyét  jellemezte.  A „mitikák” akkor is jól éltek, a mi bőrünkön.   

 

* 

 

De gyorsan evezzünk át, más partokra is. 

 Vállalatunk  alkalmazottjai közül itt megemlítek néhány olyan személyt, akik érdekesek 

voltak számomra. 

 Egyik ilyen személy volt Domokos Attila raktáros, aki nagyon értette a mesterségét. 

Nagyon jó eszű, óvatos, előrelátó székely ember volt, aki Csíksomlyón lakott és onnan járt be 

naponta. Munkájára nagy szükség volt és megbízhatósága  kiemelte a többiek közül, habár  neki 

is megvolt az esze, amikor szüksége volt reá. De őt különlegessé tette az a tény is, hogy ő  

unokaöccse volt a híres székely néprajzkutatónak, tanárnak, történésznek s a moldovai csángok  

történelmének és  kultúrájának a kutatójának Domokos Pál Péternek. 

 Sokszor lementem hozzá a raktárba, s amíg ő a bicskával szelte a  kenyeret és a szalonnát, 

uzsonnázása közben  elmesélte  unokabátyjának, a Domokos családban ismert történetét. 

  Láthatóan büszkén mesélt unokabátyjáról, de  minden esetben hozzá tette, hogy Erdélyben 

vagy Moldovában bármerre járt a románok üldözték és nagyon sok esetben meg is verték. A 

román rendőrök, a sziguranca, s később a milicia, és a szekuritate  üldözte és  verte. Ez mindig 

visszatérő motivuma volt az általa elmesélt történeteknek. 

 Elmagyarázta, hogy  Domokos Pál Péter t.k. Csíkvárdotfalván született, s a csángokat  ott 

Csíksomlyón a búcsúk alkalmával ismerte meg, elmondta, hogy akkor amikor Csíkban mindenki 

már nadrágban járt, ő elővette székely harisnyáját és lájbiját és avval járt. A család emlékezett  a 
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Domokos Pál  Péter által megszervezett első Ezer Székely Lány Napjára, ami után a románok 

már kezdték zaklatni. Emlékeztek arra, hogy Magyarországon is tanult, s tanított 

Kézdivásárhelyen. Emlékezett az 1929-ben tett első moldvai útjára is, ahonnan haza jöve a 

rendőrség már várta. Az 1940-es év Kolozsvárra hívta ahol igazgató lett, de összeveszett a  

magyar hatóságokkal, mert nem értett egyet a bukovinai csángok Bácskába való telepítésével. 

 Ismerve a román rendőrséget, 1944-ben Budapestre menekült családjával. Itt megszakadt 

a család történeti ismeretek, s csak arra emlékezett amikor közbe-közbe haza látogatott, de 

olyankor mindig a zaklatás vagy fenyegetés volt a fizetség. 

  Reám nagy hatással volt Domokos Pál Péter, mert a Zsidvén megvásárolt magyar 

könyvek között ott volt a Domokos Pál  Péter első kiadott munkája is, amelynek a címe „A 

moldovai magyarság”, Csíksomlyó 1931. E könyv annyira  megrendített, hogy azóta minden hír 

ami a moldovai csángoktól származik, az én elképzelt aranykönyvembe kerül. A moldovai  

szabófalvi csángó népköltő Lakatos Demeter neve mellé. Lakatos Demeter, először úgy hallottam 

róla mint egy román népi költőről, de egy éjjel a Tv-ben, ha jól emlékszem Sadoveanu román író 

beszélgetett vele, s akkor  tűnt fel, hogy ez az ember csángó, tehát biztosan magyar. 

 Ezért töltöttem én sok időt, a csíkszeredai  Telkesítési Vállalat  raktárában. 

 Egy másik nem mindennapi személy volt, az esztergályos mesterségű Silló Szabolcs, aki  

érettségivel kitűnően esztergályozott. Jó munkás volt, igaz néha néha külön véleménye is volt a 

dolgokról, de vele el lehetett beszélgetni a magyar irodalom nagyjairól, zenéről, festészetről. 

Szeretett olvasni, s ha egy  magyar színház Szeredába látogatott, mindig ott volt az előadásokon. 

Egy nap avval a különleges hírrel lepett meg minket, hogy vett egy új versenykerékpárt, mert  

avval Svédországba szeretne látogatni. Elmondta, hogy ott vannak barátai vagy rokonai és azokat 

szeretné meglátogatni. Előbb nem hittük el, mert két olyan ok is volt akkoriban amely  

megvalósíthatatlanná tehette a vállalkozást. Egyik, hogy akkoriban  nem nagyon adtak személyre 

szóló útlevelet. Külföldre a lakosság, leginkább csak  közös kirándulások alkalmával mehetett  s 

akkor is leginkább csak szocialista országokba. S Svédország nem volt szocialista állam. Ne 

felejtsük akkor Ceauşescu volt az uralmon. A másik negativan befolyásoló ok a hosszú, 

ismeretlen, nehéz út volt. De kb. egy-két hónap utánajárás és intenzív kerékpáros edzés után 

Szabolcs nyeregbe ült és elment Svédorzszágba .Vártuk hazajöttét, s a megígért dátumra haza is 

ért. Igaz, az útról nagyon keveset mondott el, én is kérdeztem de leginkább csak mellé beszélt 

mindig. Az okát nem tudom, de maga a kemény elhatározás a  hosszú út megtételére, már nem  

volt mindennapi. Később hallottam amikor további sorsáról érdeklődtem, hogy Szabolcs elzüllött, 

inni kezdett és így kikerült a társadalom szélére. Kár volt érte, mert egy tanult értelmiségiből lett 

munkás, veszett el benne. 

 Közel került még hozzám, a közelben lakó Cseh Csaba topografus-technikus, akinek a  

neje,  rajzoló volt a tervezői irodán. Csaba nagyon ügyes fafaragó mester is volt, sajnos tőle nem 

sikerült valamilyen munkáját megszereznem, mint ahogy sikerült a kalandos életű Kató 

Vladimirtól akitől egy még mindig ki nem fizetett, üveg konyakért egy festményt kaptam Zsögöd  

házairól, ma is a falon van, emlékként őrzöm. Édesapja kemény pártaktivista volt. 

 

* 

 

 Később amikor már tényleg a gépparkunk óriásra nőtt, több mint 10 nagy buldózerünk 

volt, 15 exkavátorunk vagy 6 draglinánk, 20 traktorunk utánfutóval, akkor tényleg szükség lett 

gépészmérnöki vezetésre, s én áteveztem a terv, beruházási és elszámolási osztályra. De ekkor 

már új igazgatónk és főmérnökünk is lett. Az új igazgató Vécsey László telkesítési mérnök lett, s 

a főmérnök pedig Bakcsi Jenő, aki szintén telkesítési mérnök. Vécsey mérnök törzsgyökeres  
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szeredai családban született, édesapja főmérnöke volt a szeredai közműveknek. Bakcsi Jenő 

csicsói székely gyerek volt. Mindketten családosok. Vécsey igazgató felesége Marika, somlyói 

születésű szépasszony volt, s a vállalatunknál dolgozott. Ha jól emlékszem Bálint elvtárs nevezte 

ki őket a vállalat élére. Ez a kinevezés nagyon rosszul esett Ádámnak, ami érthető is volt, mert a 

vállalatot ő alapította és vitte odáig, hogy egyik legjobban működő megyei vállalat lett. De az élet 

kémény leckéket ad, ami a szocializmus körülményei között még hatványozottabbak voltak. 

(Bálint elvtársról később bővebben. Az új vezetés kinevezésekor Bálint elvtárs a megyei 

pártbizottság  agrártitkára volt). 

 Itt az új helyen alkalmam volt a beruházásokat megismerni, s így kikerültem a 

végrehajtásból, ahol bizony nem volt a legkönnyebb. Ezen az osztályon dolgozott akkoriban 

Tabarcea Ana, aki valahonnan a Baraganból került férjével Csíkszeredába. Nagy szivaros volt, de 

jó munkaerő. Volt egy lányuk is aki elvégezte a vásárhelyi orvosit s most itt Temesváron 

dolgozik az egyik kórházban az endokrinológián és  tudva, hogy itt vagyok, utánam érdeklődött 

egy újszentesi betege révén. Sajnos a beteg hamar meghalt és így megszakadt a kapcsolat 

megteremtésének a lehetősége. Sajnálom mert annak idején amikor az egyetemre készült, sokszor  

bátorítottam, hogy bátran menjen az egyetemre Vásárhelyre, s ezért ő hálás volt.  

        

CORINA. 

 

 S itt megszakítom egy percre, a csíkszeredai vállalat dolgainak elmesélését. Ugyanis  

Tankó Borbálával, (Bori egyik szeredai munkatársam volt), való egyik nem régi telefon 

beszélgetés alkalmával vetődött fel Corina neve. Én akkor elhatároztam, hogy megpróbálom  

megkeresni Temesváron Corinát. Ehhez az is hozzájárult, hogy megtaláltam azt az óhaját Corina  

mamájának, amelyet 1988 évfordulóján, kérésemre vetett papira, s amiben azt kívánta, hogy  

lánya Corina kerüljön fel az egyetemre. Ez volt a mama újévi  kívánsága, amely szerencsésen be 

is teljesült. Ezt az írott anyai kívánságot szerettem volna eljuttatni Corinának emlékként 

 A napok teltek, de csak eljött egy megfelelő időpont, mert az én egészségem is 

kutyálkodott  és mikor egy cseppet engedett elindultam Corina megkeresésére Temesváron. Két 

dolgot tudtam biztosan és egyet csak sejtettem Corinával kapcsolatban. 

1.Leánykori neve Tabarcea Corina. 2.Endokrinologusként dolgozik Temesvár egyik 

kórházában és épp a hely volt a nagy ismeretlen. Ezt csak sejtettem. 

 Nem tudtam, hogy melyik kórházban dolgozik, mintha valaki azt mondta volna, hogy 

próbáljam meg úgy, hogy vegyem sorjába a kórházakat. Taxiba ültem és a taxis kivitt a 

Vadászerdő szélén levő kórházakhoz, ahol Corinával kapcsolatos kérdéseimre nemmel feleltek. 

 „Itt nem dolgozik Corina nevű endokrinológus, mert nálunk a kórházban nincs is  

endokrinológia”, volt a hideg válasz. De az egyik telefonos azt javasolta, akitől érdeklődtem, 

hogy próbáljam meg a Babeş kórházban mert ott van endokrinológia. 

  Újra taxiba ültem újra és megérkeztem a Babeş kórházba. Szerencsémre a bejáratnál ki  

voltak függesztve az ott rendelő  orvosok nevei és a szakmájuk amiben rendelnek. Kerestem a 

Corina nevet, de mindjárt feltűnt bennem a kérdés, ha férjhez ment Corina vajon, hogy is 

hívhatják. Ezért csak a Corina keresztnevű orvosokat kerestem, találtam is egyet de ő  

gerontológiával foglalkozott. Sebaj, hátha megváltoztatta a szakmáját és Ő lesz az akit keresek. A 

baj viszont az volt, hogy a rendelési napja, a következő keddi napra esett. Így haza kellett 

mennem. 

Másnap, a keddi napon, egy taxival újra ott voltam. Egy hosszú-hosszú folyosó végén  

kaptam meg a keresett Corina  keresztnevű orvosnőt, aki egy 5 perces ajtó előtti várakozás után 

kijött és betessékelt. Örvendtem mert egy fekete hajú és barna bőrű, jellegzetesen regáti típusú 
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orvosnő állt előttem. Emlékezetemben is felvillant Tabarcea Ana a mama is, aki szintén barna 

bőrű és fekete hajú asszony volt. Ez az a Corina akit  keresek, gondoltam magamban. 

De egy megszokott kimért, orvosi kérdésre ébredtem a valóságra: Vizsgálatra jött?                                           

kérdezte az orvosnő. Nem Önhöz jöttem! válaszoltam boldogan, s tovább folytattam 

mondókámat, egy kérdéssel. Az Ön leánykori neve  Tabarcea Corina  s  Csíkszeredából jött ide?                        

S örömömben, hogy megtaláltam, a nyakát is átfogtam két karommal. Kiss Károly vagyok 

mondtam. Emlékszik-e még reám? Kérdeztem.  

  Szerencsére az orvosnő, akit tényleg Corinának hívtak, hamar feltalálta a helyzet 

komikumát vagy tragikomikumát és a két karomat levéve a nyakáról, határozottan kijelentette, 

hogy: Tévedés történt, mert ő, nem  volt sohasem Tabarcea Corina. Összeomlott minden bennem 

és szégyellni kezdtem magam a bátor ölelésért.  

De a továbbiakban még ő kezdett vigasztalni, bizonyára látván kétségbe esett képemet.       

„Csíkszeredából jött ilyen messzi, hogy a Corinát megtalálja?”, kérdezte, enyhítve a történteket. 

Én már nem javítottam ki, hogy csak Újszentesről jöttem és megjátszottam a messziről jövő 

rokon vagy ismerős szerepét.  

 Összeszedtem minden erőmet és bocsánatkérések közepette kihátráltam a rendelőből. Ő 

még utánam szólt, hogy nem történt semmi baj s próbáljam meg a a Megyei Körházban.             

Aznap már nem volt kedvem tovább keresni Corinát és haza mentem lehangolva. 

Másnap újra taxiba ültem és a Megyei Kórházban kötöttem ki. Itt már egy kicsit 

ismertebbek voltak a  körülmények. Lakója voltam már két esetben is. 

 Lent  a bejáratnál  az orvosok listáján újra találtam egy Corina keresztnevű orvosnőt aki 

épp az ottani endokrinológián rendelt. Megvan, itt van Corina! gondoltam újra. S bizonyára a más 

családnév, a házasság után felvett új neve lesz! 

  De nem úgy lett. A Megyei Kórházban az endokrinológia a legfelső emeletek egyikén  

van elhelyezve: liftre szálltam és megérkezve kérdezősködni kezdtem. Egy ápolónő intett, hogy 

ennél az ajtónál várjak, mert mindjárt kijön a keresett orvosnő. 

Vártam vagy 10 percet és nyílt az ajtó és kilépett rajta a keresett Corina. 

Elébe ugrottam és megkérdeztem egyszerűen, hogy Ő-e Tabarcea Corina orvosnő.  

            A hölgy reám nézett, gondolván, hogy miért faggatom őt ilyen kérdéssel? Válasza 

leromboló volt. Ő nem Tabrcea Corina és még hozzá tette, hogy a keresett orvosnő ott dolgozott  

tényleg, de már egy, vagy két éve elköltözött Bukarestbe, s elmondta a férje utáni új nevét is. 

Evvel az új névvel maradtam, Corinát talán soha sem fogom többé megtalálni. 

 

* 

 

 Folytatva a csíkszeredai iroda munkatársainak bemutatását, elmondom hogy itt dolgozott 

még Csákány Lajos gépész felesége is Tusnádról, aki szintén megbízhatóan dolgozott. Egyik 

régebbi munkatársam volt Tankó Borbála, egyszerűen csak Bori vagy Borika, akit a gépészetről 

hoztunk, át mert ott is a fizetésekkel dolgozott s Ő készítette itt is, a gépészet fizetési listáit. 

Borika  kétgyermekes anya is volt, s férje  nagy  amatőr rádiós és tv-javító.  Evvel kapcsolatban 

egyszer beszélgetve a kedves férjjel elmondta, hogy abban az időben milyen nehéz volt amatőr 

rádiósként  tevékenykedni. Nem volt szabad a címeket, neveket elmondani, a securitate figyelte 

ugyanis az amatőr rádiósok munkáját is. Egyszer, mesélte, beszélt egy szerb amatőr rádióssal, 

abban az időben amikor még szabad volt elmondani a nevét. Tankónak hívnak mondta, mire a 

szerb megjegyezte, hogy az egy szerb szó és szerb jelentése is van.  

A Tankó névvel kapcsolatban, egy  nagyon jó viccre emlékszem, amelyet a Gyímesekben 

hallottam. A kommunista időben, mondta  a csángó viccmondóm, egy alkalommal egy gyűlésen  
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amikor ott is kollektívet akartak csinálni, (szerencsére, sosem sikerült megcsinálni), a 

Gyímesekben, azt kérdezte a pártaktivista az egyik  csángó embertől, aki minden kérdésére csak a 

„nem”-et ismételgette. 

 „Maga milyen ember? Piarista? Kálomista? Pápista?”, kérdezte az aktivista. 

Amire a csángó ember egyszerűen csak annyit mondott: „Én nem vagyok semmilyen  más 

ista, mert én csak Tankó Pista vagyok!” 

            Bori egerszéki  születésű szorgalmas, csángó asszony volt.  

 De nálunk dolgozott Balázs Anna is, akinek a férje is ott dolgozott a vállalatnál az 

építészek között, akik mindketten gyergyóremetei születésűek voltak. A férje nevezte el az 

akkoriban újjonnan egyik megnyílt vendéglő három hölgy kiszolgálójáról a vendéglőt a Három 

Grácia vendéglőjének.  

 Később került hozzánk, akkor amikor megkezdték a románok tömeges betelepítését a 

székelyfőldre, egy Jászvárosban végzett közgazdászlány, aki amilyen fiatal volt és olyan jó 

tudású, pont olyan lusta is volt. Emlékszem szeretett csencselni, leginkább magyar árukkal, 

szappannal, csokival, ruhákkal. Ennek volt is következménye, mert valaki aki rendszeresen  

tájékoztatta a securitátét a vállalatból, egy alkalommal beszólt és elfogták a leánykát, de román 

lévén hamar meg is szabadult.  

 Borival kapcsolatban el kell mondanom egy máig tartó fájó és félremagyarázott emléket. 

Tabarcea Anna volt t.k. a helyettesem, Ő volt a koridős is, viszont Borinak volt a legtöbb 

munkája az osztályon, mert a gépészeti szektorban, állandóan nőtt a munkás létszám az új gépek 

vásárlása következtében. A prémium osztáskor ezért Borika elvárta volna, hogy Ő kapja a 

legnagyobb prémiumot. Talán elvárása igazságos is volt tulajdonképpen, de nem így volt mert 

mindig mint helyettesem Tabarcea Anna kapta, ezért Bori állandóan neheztelt reám. Ez a 

neheztelés annyira ment, hogy összebeszélt  a közgazdász lányunkkal, aki  azért neheztelt reám 

mert lustaságáért többször megróttam, s így az új igazgatónál panaszkodott reám. Ezt a 

panaszkodást-árulkodást, sajnos az új igazgató igaznak vette, s ezért  feszültebb is lett az addigi 

kitűnő viszonyunk. Sajnos az új igazgatónk korai halála s az én Újszentesre költözködésem  

sohasem tette lehetővé, hogy ezt A MÁIG FÁJÓ DOLGOT TISZTÁZZAM VELE. Talán 

egyszer alkalmam lesz Borival megbeszélni. 

  Az irodából  kellemes emlékem is van. Emlékszem, s a családi levéltárban meg is kaptam  

egy olyan játéknak az emlékét, amelyet az 1988-as új évvel kapcsolatban játszottunk el az 

irodában. Erre utaltam az előbb Corinával kapcsolatban. Javasoltom még december utolsó napján 

31- én egy körkérdést, s ebben egy kérdést tettem fel, amelyre írásban kellett válaszolni, és így 

maradhatott is meg, amit majd  január első munkanapján olvastunk fel. A kérdés így hangzott 

„Mit kíván ÖN új évre?  Érdekes válaszok  születtek: 

Tabarce Ana  válasza: „Kívánom, hogy Corina lányom, jusson be az egyetemre”. Igen, 

Corina be is jutott Marosvásárhelyen az orvosira és most Temesváron orvosnő, endocrinológus. 

Közben sajnos Bukarestbe költözött. 

Tankó Borbála válasza: „Az 1988-as évben rövidebb munkaprogramot, minden héten 

szabad szombatot, dupla fizetést, kevesebb munkát. Klárikának 3 unokát és Kiss mérnök se  

maradjon  lennebb,  későbbi bejegyzés, és Boldog Új Esztendőt.” Bori nem vette  komolyan a 

dolgot! 

Csákány Klára válasza: „Egészséget, pénzt és a kicsi fiam megnősítését kívánom az 

1988-as évben.” A kisfiú megnősült! 

Balázs Anna válasza: „Boldog Új Évet 1988-ra. Több megértést egymást között! Sok 

humort és több vidámságot!” Mindkettő után felkiáltó jelt tett, rátapintva egy bizonyos rossz 

hangulatra amiről fennebb írtam. Őszinte volt!  
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Mihailescu Elena válasza: „Sok örömöt és egészséget!”   

Kiss Károly válasza: „Új „apókánk” legyen!” Egy évre reá meg is lett. Ceauşescut 

elűztük! Bizonyára akkor csak így mertem leírni ezt a vágyamat, de így is beteljesült. Igaz az 

ötletet a következő népi ihletésű mondóka adta, amely így szólt: „Addig lesz Kolozsvár Napoca, 

amíg él az Apóka”.  

 

* 

 

 1973 július 23-án nyílt meg Zsögödben, a Nagy Imre képzőművészeti állandó kiállítás, 

ahol a mi vállalatunk is jócskán besegített, szállító eszközökkel és mesteremberekkel. Akkoriban 

ismertem meg Zöld Lajost is az akkori újságírót, akinek szintén besegítettünk a szárhegyi  

Képzőművészeti Központ kialakításában. Persze mindezeket Ádám segítő készsége alapján. S 

akkor volt alkalmam először látni a Nagy Imre kiállítást Zsögödben. Nagyon meghatottak 

különösen azok a festményei amelyek a csíki paraszti életet, különösen a zsögödiek életét s a 

természettel az erdővel, a tipikus csíki felhőkkel voltak kapcsolatban. 

  Vállalatunk Somlyón egy bikaborjú hízlaldát vállalt el, hogy felépíti az ottani  

Szövetkezetek Közi Tárulásnak. Igaz épületek építése nem nagyon volt a vállalat profiljában. De 

Ádám ezt  nem nagyon vette figyelembe és vállalt mindent amit reá erőszakoltak vagy  csak 

jóindulatból. Ez az épitkezés, talán erőszakkal került az építkezési tervünkbe, ezért úgy is 

haladtak a munkálatok. Egy alkalommal, egy  kemény hideg téli délelőtt, úgy kb. minusz 20-25 

°C  hőmérsékletű napon, felmentem én is Somlyóra, hogy ellenőrizzem az ott dolgozó gépeinket. 

Ilyen hideg mellett a gépészeket, egy szobában szivarozva találtam, ami a munkavédelem 

szempontjából is normális eset volt. Beszédbe elegyedtem a gépészeinkkel, amikor az egyik 

felugrik és kiált felém „Nézzen mérnök úr ki az ablakon”.  Felugrottam ültemből és  kinézve egy 

olyan 3-4 éves  teljesen pucér gyereket láttam a hóban futkározni. A  szobában levő többi gépész 

is felugrott és kinéztek,  majd ámuldozva  ültek le. Igen  ez a gyerek állandóan kint van az 

udvaron és minden ruha nélkül játszadozik a legzordabb hidegben. Mondották majdnem  

kórusban. 

Egy részük közülük, már ismerték a gyereket, s tudták, hogy a gyereket a szülei ezért 

elvitték az orvosokhoz, akik azt mondták, hogy a gyerek immunis a hidegre. Ilyenről még nem 

hallottam csak akkor amikor a két szemem előtt  játszadozva láttam a  gyereket, csórén a hóban 

futkorászva, felbukva, játszadozva. Láthatóan nagyon élvezte a havat. Most már tudom, hogy 

ilyen is van és nem elbeszélésből, és nem  olvasmányból, mert saját szemeimmel láttam. 

 

* 

 

  Kikről emlékszem meg még? Olyanokról akik befolyásolták ottlétemet s jóban-rosszban 

együtt voltunk. Meg kell emlékeznem Petres főmérnökről aki rövid ideig volt a főmérnök, így 

nem tudott sok jó nyomot hagyni az életünkben. Ő Lăzarescut váltotta le, a helyi pártbizottság  

határozata értelmében. Petres főmérnök nem tudott kijönni Lakatos Ádámmal és ez   

megpecsételte  főmérnöki címét. Utána következett a már említett Bakcsi Jenő, Jenci,  aki 

humorával és tettrekészségével előre tudta vinni a dolgokat, de akkor már Vécsey László 

igazgatóval.   

 Föltétlenül meg kell ismerniök Rozit, a táncos leányt, aki Oroszhegyről került előbb a 

szeredai Hargita néptánc együtteshez, (zárójelben jelzem, hogy Ádám kész volt mindig a megye 

kéréseit teljesíteni, s így több táncosnőnk is volt és  sportolónk is). Ugyanis így munkahelyhez, 

de inkább csak fizetéshez jutottak a táncosok és a sportolók. Igaz a táncosnők, például a 
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gyergyóremetei születésű  és kalotaszegi táncos férjjel rendelkező Lakatos Anna, mint gépírónő 

dolgozott, Rozi pedig építésztechnikusként dolgozott jó eredménnyel. Inkább a sportolókkal volt 

a baj, akik nem jártak dolgozni. De erről majd egy kicsit később, bővebben. Rozival kapcsolatban 

kell elmondanom, hogy meghívott az esküvőjükre ahol az egész vállalat ott volt, s ami részemre 

egy nagyon különös dolog volt, mert úgy Rozi mint leendő férje oroszhegyi székelyruhában 

mondta ki a „boldogító igent” és ebben az öltözékben is ünnepeltük meg az esküvőt, a Fenyő 

vendéglőben. Mindketten nagyon szépek voltak. S finom oroszhegyi pálinkával kínáltak meg, 

amit akkor ismertem meg és ittam legelőször, de nem utoljára. 

 Írnom kell Bálint „elvtársról” aki egy fiatal pártaktivista volt, s talán a K.I.SZ Központi 

Bizottságától, Bukarestből került, „felfelé buktatva”, a megyei pártbizottsághoz mint agrártitkár, 

aki nagyon agilis és tehetséges ember volt, de mint titkár nem sokáig fungált, mert jött a 

románosítás, s ebből az alkalomból, hozzánk került a gépészeti részleg vezetőjének. A bukaresti  

K.I.SZ Központi Bizottság titkári posztjáról egy gépészeti részleg vezetőjének nem valami fényes 

karrier. Fájhatott neki is ez az elbánás s talán ezért is nálunk sem ült sokáig Magyarországon 

kötött ki. Nem érdemelte meg ezt az elbánást, de sajnos magyar volt, s így reá is magyar sors 

várt.  

 Egy másik emblémás személye volt vállalatunknak Kőszegi Károly a „csendes 

főkönyvelő”. Előbb, egymás melletti szobában dolgoztam Kőszegi Károly főkönyvelőnkkel, aki a 

Somlyói úton lakott családjával. A családban két gyerekük volt, s  a családhoz tartozott egy nagy 

kert amiben a Szeredában, a szőlőt helyettesítő, vörös, fehér és fekete ribizli ültetvényük volt. A 

ribizliből pedig  finom bort is készített a család, sőt  ízeket és dzsemeket is.  

 Kőszegi úr nagyon nyugodt ember volt, sohasem sietett el semmit, mindig volt ideje   

egyedül elmélkedni irodájában. Csak akkor került bajba, amikor őt felváltotta egy hölgy a 

főkönyvelői posztján. Igaz, a reá sütött vádak nem állták meg a helyüket. De vannak vele 

kapcsolatos olyan  dolgok amelyeket el kell mesélnem.  

Furcsa volt, hogy kedves feleségét magázta, két gyerek után, de ez a családban bizonyára  

így volt jó, csak nekem tűnt furcsának. Károly úr nagyon jó tanuló lehetett, mert 60 évesen is  

idézte az iskolában megtanult magyar klasszikusok verseit Vörösmartyt, Petőfit, Arany Jánost, 

Adyt. Sajnos én nem tudtam vele ebben versenyezni, mert én nem nagyon emlékeztem a 

megtanultakra. De szívesen hallgattam a verssorokat, szakaszokat idéző mondatait.  

 Egy alkalommal egy vállalati buli folyamán, elfogyott az előre megvásárolt bor, s persze 

ha jó kedve van a társaságnak ,hamar előkerül a szükséges pénz, s ha van honnan a  közelből, hát 

pótlásér megyünk. Döntöttünk, Kőszegi Károly úrhoz megyünk borért, rögtön volt is két  

vállalkozó, akik átmentek a Somlyó patakán s egyenesen a pincébe mentek  Kőszegi úrral. Előbb 

megkóstolták a finom ribizli bort, s mivel ízlett egy 5 literes korsót töltöttek meg a borral. Még 

egy pohár bor után felmentek a mamához, hogy kifizessék a bort. Ez hamar meg is történt, de   

készülődni kezdett a főkönyvelőnk is, hogy átjön, bizonyára szeretett volna velünk közösen 

meginni egy pohár bort. De erre kedves neje a következőket mondta: „Itt van vigyék a bort, a 

korsó megy, de Maga marad”, mondta a férjére mutatva! A  kiküldötteink kérni próbálták a ház 

asszonyát, hogy engedje el Kőszegi urat a bulinkra, de erre nem kerülhetett sor. Így nem 

kerülhetett sor, egy közös borkóstolásra sem. Igaz minket ez nem nagyon bántott, mert már  

ekkorra,  elég emelkedett volt a hangulat. De a történteket nagyon viccesnek találta mindenki. Jót 

mulattunk akkor is és később is, ha  hasonló helyzetek alakultak ki bárhol bárkivel, és azután 

szálló igévé vált a hasonló helyzetekben a mondás: „a korsó megy,  Maga marad”. 

 Még meg kell emlékeznem egy komikus helyzetről ami Kőszegi főkönyvelő úrral s velem 

történt. Egy alkalommal amikor az irodánknak kellet meghatározni, hogy mennyi írószerre, 

papírra, ceruzára, radírra, másolópapirra, indigóra, (akkor még használtunk ilyet is!), hegyezőre 
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stb. van szüksége. Bemutattam neki a mi általunk, összeállított szükségletet, ami persze túlzott 

volt, mert mindenki onnan használta a hazai célokra is az irodai fogyóeszközöket. A 

főkönyvelőnk megnézte a  listát, s a 200 radírból levágott 100-at, az 500 ceruzából  300-t, viszont 

ezek csak banikba  kerültek, de a drága, akkor 35 lejes magas árban levő 30 drb. indigó tömböt 

meghagyta, mert abból csak kevés volt megrendelve, s ez  az ő felfogása szerint, a pazarlást 

gátolta. Pedig, nem biztos! 

 Nyugodt, művelt székely kispolgár volt, aki a családjának s kispolgári életének élt, mint 

főkönyvelő nem sok  munkát pazarolt a főkönyvelőségre. Amire kérték és szükség volt 

megcsinálta, de új dolgokba nem verte bele magát. S ezt meg is bosszulta majdnem, egy új 

főkönyvelő kinevezése aki agilis, akaratos és egy kicsit  rosszindulatú, hölgy is volt és bizony 

megvádolta sok mindennel. Alig tudta magát kivájni a bajból. 

 Mindemellett a mi főkönyvelőnk vicces ember is volt. Íme egy tőle hallott vicc, a 

Ceauşecu korszakból. Hogyan készíti el a fiatal háziasszony mostanában, (a Ceauşescu korszak 

vége felé amikor az üzletek teljesen üresek voltak), a húslevest? A vicc románul hangzik jól, 

ezért románul is írom le a választ. „Pui castronul, pui apa, pui sare, pui foc şi pui nu pui!” 

Felteszed a fazekat, vizet teszel belé, teszel sót, teszel tüzet, de csirkét nem teszel. Nagyon 

kifejező vicc, kifejezte az akkori szomorú helyzetet és a román találó humort. Ezt a viccet  

mindig csak suttogva  mondta el.  

Jellemző volt reá, hogy mindig volt nála egy nájlon tasak, (punga), azért, hogyha  

véletlenül a városban ha valamit osztottak, akkor legyen hova tegye. 

     

LAKÁST KAPTUNK. 
        

 Miután felkerültünk Csíkba, reá egy évre új lakást utaltak ki részünkre is Csíkszereda  

egyik új lakónegyedében, a Tudor negyedben, a negyedik emeleten egy háromszoba-konyhás 

lakást, (címe: Lendület utca 5/A/18). Az új blokklakás külső falai még le sem voltak vakolva, a 

lakás megközelítése is csak komoly ugró-szökő és esési gyakorlatok árán volt lehetséges. A víz, 

villany és a fűtés meg a csatornázás bár működött, de a sáncok még be sem voltak fedve.  De mi 

boldogok voltunk, örömünket az is emelte, hogy ugyan abban a tömbházban kapott lakást a  

Szászbonyháról felköltöző régi családi barát a Pomjánek család, ők is két kisgyerekkel. 

Emlékszem a költözésre,  amire kivonult az egész gépészet az O.I.F-tól de még  az építészek 

közül is sokan eljöttek segíteni. A segítségre nagy szükség is volt, mert több szobára való 

bútoraink voltak, amelyeket még Bonyhán használtunk, volt rengeteg ruhánk és más 

csecsebecsék is, na meg egy zongora amit a Juci kapott ajándékba nagynénjétől Etelka nénitől. 

Ezt a rengeteg bútort  és minden mást, fel kellett hordani a negyedik emeletre, oda ahol lift nem 

volt. A költözésnek több  adott órájában a négyemeletes lépcsőháza teljesen megtelt az aljától a 

negyedik emeletig a bútort és más holmit felfelé hordó O.I.F alkalmazottal. De a legnehezebb 

volt a zongora felcipelése amit ugyan a lehető legapróbb darabjaira  is szétszedtünk de így is 

nagyon nehéz volt felhurcolni. Az új lakásban, közel kerültünk régi bonyhai  barátainkhoz, s így 

volt lehetőség a közös múltat megtárgyalni, kanasztázni. Itt a gyerekek, az egy közös szobából, 

külön szobába kerültek, jobban tudtak tanulni, játszani. A fűtéssel sem volt különösebb gondunk, 

akkor még volt gázolaj és fűtöttek rendesen. Attila és Enikő iskolába jártak jó eredményeket érve 

el Juci a feleségem is egyre jobban megkedvelte Szeredát. Új ismerősökre, barátokra tett szert. 
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A Tv. 

 

 Egyik  szórakoztató eszközünk a Tv volt. Még  Dicsőben vásároltunk egy Orion  magyar 

gyártmányú Tv-t 1967 február 12-én, s utána egy Diamant típust, s ezen néztük a román műsort s 

a heti két órás magyar Tv-adást. A magyar adást annyira megszerettem, hogy nem volt hétfő, 

amikor nem ültem volna a Tv-előtt. Ekkor még a román Tv műsora is elfogadható volt, kovboj  

filmeket is vetítettek, s rengeteg  elég színvonalas  szórakoztató műsort is. A fekete leves,  a napi  

két órás román adás csak ezután jött be, ami aztán megkeserítette minden addigi a műsorral 

elégedett nézőt. Ekkor szűnt meg a Tv-magyar adása is. 

 Ahogy én láttam a román Tv-műsorát?  A 80-as év elejéig-közepéig nagyon liberális volt 

a román Tv műsora. Igaz más Tv-hez nem is hasonlíthattuk a Csíki medencében , mert ott mást 

Tv-műsorát befogni nem lehetett. Igaz a Hargitán fent az oldalakon, voltak olyan helyek, ahol a 

magyar Tv-adását fogni lehetett. De evvel senki sem dicsekedett, mert veszélyes volt. A 

securitate figyelt! Nagyobb magyar foci meccsekre, azonban minden félelem és tiltás ellenére,  

ezrek vonultak fel a Hargitára. Egyszer én is felmentem és  láthattam a magyar  válogatott  egyik  

meccsét. Nagy öröm volt. Sokan voltunk, székeket, asztalokat hoztak fel autóval, s azokon ültünk 

de a sör is a pálinka is előkerült. Jó hangulat volt, igaz akkoriban még jó meccseket játszottak a 

magyar focisták. 

 Azokban az időkben ismertük meg a román könnyűzene ténylegesen nagy ászait, mint 

Corina Chiriac, Angela Similea, Doina Badea, Anda Călugareanu, Margareta Pîslaru. Nagyon 

színvonalas volt a Teleenciklopédia, tudományos ismertető adásuk. Volt egy nagyvilágot 

bemutató adássorozata is, a nyugati nagy városokról, ahonnan tájékozódhattunk a  nagyvilágról. 

Tartalmas műsorai voltak, a később róla kiderülő secus múltú Tudor Vornicunak. Élvezettel 

néztem a román színészek által mesterien előadott Caragiale darabokat, mint például az 

„Elveszett levél”, a  „Zűrzavaros éjszaka”  című színdarabokat  és a Caragiale  novelláiból 

filmre vitt rövidfilmeket, különösen azokat amelyekben Vasile Birlic játszott, de az ezekben a 

román vígjátékokban játszó minden egyes román színész kitűnő volt, mert tényleg a román lelket 

játszották meg. De rengeteg nyugati filmet is láthattunk az „Elfújta széltől” számos irodalmi 

értékű filmen keresztül sorozatokat is mint az „Onedin tengeri vonal”, a „Leonardo Vinci”, a 

„Marco Polo”, „Forsayte Saga”, de rengeteg  kovboj filmet is. Chaplin, Stan és Bran filmjei is 

napirenden voltak egy olyan sorozatban amelynek a „Nevetés kaszkadőrei” volt a címe. De 

voltak olyan román filmek is amelyeknek irodalmi témájuk, értékük volt mint a „Culini din 

Bărăgan”, (A baragáni bogáncsok), a „Balta”, vagy a „Desculţ”, (Mezítláb). A történelmi 

filmjeiket, meg a Florin Persic filmeket nem szerettem. Nagyon jó komolyzenei sorozatai voltak 

a román Tv-nek, amelyeket Iosif Sava vezetett, de ő később politikával is kezdett foglalkozni, s 

ez már nem tetszett. 

 Nagyon jók voltak az újévi és más ünnepnapokra készült szórakoztató műsoraik. Sok 

színésznek, komikusnak, például Dem Rădulescunak, táncosnak, könnyű és operaénekes nevét 

lehetne fel sorolni, de az emlékezet kihagy, ennyi idő után. 

                 Föltétlenül meg kell emlékeznem az 1986-ban bevezetett összesen, napi két órás román 

adásról is. De mi is jellemezte ezeket az időket? Leginkább két dolog. Egyik a majd egész napi 

sötét képernyő, s a másik ami jellemezte, a két óra alatti szemtelen állandó hazugság, amelyben  a  

fődíjat a „conducător” ilyen vagy olyan dicsérete hangzott el csak. Figyeltem a riportokat, 

amiben munkásokat, aktivistákat, kollektív gazdasági elnököket vagy állami gazdasági 

igazgatókat, gyárigazgatókat szólaltattak meg úgy, hogy előttük egy nagybetűkkel írt szöveg volt, 

amit olvasniok kellett, s a felvevőkkel pedig csak szembe filmezték őket, hogy ne látszódjon a 

leolvasandó szöveg. A riporterek nem mertek direktben elmondott szöveget filmezni. Már kész 
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röhej volt látni, amint sok riportalany alig tudta kiolvasni a nagy betűkkel írt szöveget. Sokszor a 

két óra alatt, csak Ceauşescunak a pártgyűléseken elmondott, hosszú beszédei voltak láthatók. De 

jött 1989  december 16 és 22 s mink a tv-hez nőve néztük a forradalom napjaiban történteket. De 

ezt már Újszentesen. 

 Külön kell szólnom, a  heti három órás rövid, de tartalmas magyar adásról addig amíg 

volt. Akkor is, ma is nagyon kevésnek tartottuk és tartjuk a heti 3 órás adást, de úgy éreztük, 

hogy az ott dolgozók a mi embereink, kerestük szavaik közt a megfejtendő és tilos 

mondanivalójukat. S sok esetben,  meg is találtuk! Emlékszem a székely bicskázásról szóló, a  

kalotaszegi egykézésről, az Afrikából hazatérő Sáska Lászlóval, vagy a volt főiskolai tanárommal 

Pap Istvánnal készült riportjaikra. Itt láthattuk először „élőben” a moldovai csángókat, 

halhattunk róluk. Figyeltük a nagyon népszerű magyar témájú vándorló „Kaláka” elnevezésű 

táncházas adásukat, s drukkoltunk, hogy hol engedik meg és hol tiltják le. Az adás szerkesztőivel 

együtt éreztünk, hiszen ismerőseink, a fiatalok voltak  néptáncaikkal, dalaikkal, szokásaikkal a 

képernyőn akár Csíkszeredában, akár Sepsiszentgyörgyön vagy Kolozsvárt léptek fel.  

  De 4-5 adás után hamar nyakát tekerték a románok, ennek a sikeres műsornak. Egyre 

érződött a hatalom ellenőrzése és betiltó ereje. Akkoriban magyar nótákat, népdalokat, 

néptáncokat láttunk hetente a képernyőn, s ez erőt is adott a mindennapi életünkben. 

Megszólalhattak a magyar költök, írok művei, Vásárhelyről, Kolozsvárról, Sepsiszentgyörgyről 

vagy éppen Kolozsvárról. Nagyváradról vagy Szatmárról színházi előadásokat láthattunk. 

Emlékszem a kolozsvári Magyar Színház Sütő András filmre vett  előadásaira a „Lócsiszár 

végnapjaira”, a „Csillagok a  máglyán”-ra, a „Kain és Ábelre” és a „Szúzai menyegzőre” vagy a 

„Félrejáró Salamonra”. S ezen darabokban olyan híres színészekre mint Héjja Sándor, 

(Héderfájáról). Később olvastam, hogy miért is kellett kimennie Héjja Sándornak 

Magyarországra. Összeveszett egy pártvezérrel a Kolozsvári Állami Magyar Színházban aki neki 

megtiltotta, hogy anyanyelvén a magyar színházban megszólaljon. Ezt nem lehetett elviselni. 

Emlékszem még Lohinszki Lórándra, Vásárhelyről, Senkálszky Endrére, Kolozsvárról. De 

emlékszem a színházi előadásra átdolgozott Bálint Tibor „Zokogó majmára”, vagy Csehov egy 

felvonására „A medvére” Csorba Andrással és Széles Annával. Mindezek a filmre vett  

színdarabok csak a magyar adás útján juthattak el hozzám és ezek a filmek nagyban 

meghatározták akkori és mai életemet. Széles Anna szőkeségével és játékával bájolt el. 

 Jó könnyűzene műsoraik is voltak, de sok operett és opera részletet is közvetítettek 

magyar nyelven. Így ismerhettük meg neves opera és operett énekeseinket: Georgescu Máriát, 

Kirkósa Juliát, Kiss  Attilát és másokat Kolozsvárról. 

 Józsa Erika minden hétfőn délután, már családtagnak számított, vártuk, hogy 

megszólaljon és  közölje a műsort. Amikor köszönt volt a Tv-ben, vissza köszöntem neki. Jó volt 

hallgatni mint énekest is, Horváth Károly zeneszerzővel együtt. Nagyszerű nevekre emlékszem 

mint Csáky Zoltán, Simonffy Katalin, Vári Attila, Fischer Pista, aki személyes ismerősöm volt. 

   Pista sok-sok év után egyszer hazajött Németországból és zsidó ember létére a 

következőket mondta „a holokausztot a mai zsidóság felhasználja arra, hogy minden ma 

elkövetett bűnét, mindenkinek meg kell bocsájtani. A holokauszt túl van becsülve, fegyvernek 

használja a mai zsidóság”. Igazad volt Pista! Te igaz ember voltál akkor is, amikor mint vörös 

nyakkendős pionírként ismertelek meg és annak is maradtál mint Németországban élő erdélyi 

magyar zsidó.  

 Aradits László, Csép Sándor, Mag Péter, Labancz Frida, Csáky Zoltán és Feczkó Zoltán 

voltak az akkori jeles riporterek. A magyar adást  akkoriban Bodor Pál a mai Diurnus vezette sok 

sikerrel, s avval a jelszóval, hogy „ha minden jól megy addig, akkor bemutathatjuk a következő 

filmet, riportot is”. Hogy ez mit takart, azt nem tudom de bizonyára sokat kellett harcolnia a 
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román kommunista-nacionalista hatalmasokkal. Ez a kijelentése egy sóhaj volt tulajdonképpen 

egy író-olvasó találkozón, ahol persze hogy szóba jött a magyar  adás  kérdése is. 

A Tv magyar adásában láthattam viszont feleségemet is mint a Régi zenei fesztiválon 

résztvevő kórus tagja, s mint a Villanella női kórus vezetőjét. 

    Igaz később 1986-ban a magyar adás egyik-napról a másikra megszűnt, s a román adás is 

napi 2 órára szűkült. Viszont ez a kétórás adás sem volt más mint Ceauşescu és rendszerének a 

dicsőítése. De ekkor jórészt, már máshol laktunk. 

 A tv-nek, mivel jó kovboj filmek is voltak benne, a fiam Attila is nagy hódolója volt. 

Sokszor túlzásba is vitte a filmnézéseket, s ezért a közös szobából átvittük a  mi hálószobánkba a 

Tv készüléket, hogy be tudjuk zárni és mérsékelni tudjuk a Tv-nézést. Egy darabig csend is volt, 

ment minden rendjén Attila nem nagyon követelte a Tv nézési engedélyt és ez kezdett gyanús 

lenni, addig amíg egy nap felfedeztünk az ajtókon egy tükör rendszert amit Ő szerelt fel és amivel 

a mi szobánkból a gyerek szobába vitte a Tv-képet. Meglepett nagyon inventív  képessége! 

  Már itt elkezdődtek a Pomjanek családdal Marikával és Bélával a hétvégi nagy előbb 

römi majd kártyapartik. Mindenki hozta a kanasztának az általa ismert játékszabályait, s ezekből 

alakítottuk ki a Pomjanek-Kiss családok új közös, de mindig a nagy harcra kötelező 

játékszabályait. Igaz nem a családok játszottak sohasem egymás ellen, hanem a hölgyek és a 

férfiak. Általában az eredmények, hol az egyik csapatot vitték győzelemre, hol a másikat, s ez 

mindig nagy küzdelmekre késztetett bennünket. Mindig került egy kis bor, vagy konyak is az 

asztalra, ami még tüzesebbé tette a játékok menetét. Játék közben beszélni nem volt szabad, a 

játék menetével kapcsolatban de a hölgyeink nagyon ügyesen kialakítottak egy  bizonyos közös 

jelrendszert amit ügyesen fel is használtak, s így sokszor csorbult a férfiúi „nagyhatalmi szerep”.  

A „locska-pocska” refrén, egy lengyel, akkor megismert népdalból a kártyapartik himnusza is 

lett. De mindig lemezt is hallgattunk, a játék közben. Jó hangulatok alakultak ki, szórakoztunk, 

élveztük a játékot és egymást. 

 Én elkezdtem, magánszorgalomból, egy cédulás rendszer kialakítását, az erdélyi városok, 

falvak történelmi, irodalmi és más  híres  magyar nevezetességeit  összegyűjtve. Szép munka volt 

a kezdetektől mindaddig, amíg a román securitate meg nem tudta és bajba nem keveredtem vele. 

Igaz a cédulás rendszer ma is meg van, de nem teljes, mert a munka nincs befejezve, hiányos 

abból a szempontból is, hogy adataiban csak az akkor engedélyezett meghatározásokat 

tartalmazza. Ma már bővebben lehetne tovább folytatni, érdemes lenne. Nagyon szerettem 

csinálni, mert így az újságokat, folyóiratokat, könyveket olvasva ahonnan az adatokat gyűjtöttem 

be, tudásomat is gyarapítottam és úgy gondoltam hasznos munkát is végzek. De erről is bővebben 

majd később. 

 A gyerekek élvezték a teleket, mert itt mindig nagy hó várta őket, szánkázni-korcsolyázni,  

(itt gilicsezés a neve),lehetett. Eddig nem volt ilyen állandó lehetőség részükre, a telet ilyen jól 

kihasználni. Enikő beíratkozott a gyorskorcsolyázók közé és kezdett szép eredményeket is elérni. 

 Igaz, a Tudor negyed egy kicsit messzi volt a várostól és a munkahelyünktől is, de fiatalok  

voltunk és mindennap gyalog mentünk dolgozni. Útközben volt egy nagy élelmiszerbolt és  

mellette volt a megyei és városi milicia  parancsnokságának az épülete. De itt volt egy talponálló 

kis korcsma is, ahol a milicisták is mindig ott voltak s „csubukra” vártak olyanoktól, akiknek 

megbocsájtottak valamilyen kihágásáért. Nemsokára a kis  talponállónak neve is született amit a 

nép nevezett el a „miliţianul grăbitnek”, (a sietős milicistának). Ami azt is jelentette, hogy 

szívesen jártak oda, de sokat nem mertek ott álldogálni, mert közel volt a parancsnokság épülete, 

ahonnan látni lehetett a „potyázó” milicistákat. Szeredában meg kell emlékeznem a finom 

kolozsvári kenyérnek nevezett, nagy 4-5 kilós kenyerekről, amelyek ha már ma nincsenek meg, 
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az nagy kár a szeredaiak részére. Nekem  több is volt, mert sokszor emlékeztetett Kolozsvárra, 

szeretett szülővárosomra. 

  Ugyanis ott láttam először és vettük ezeket a nagy  kenyereket, amik akkoriban mérlegen  

mértek ki, késsel szabdalva. Igaz elég barnák voltak, de egészségesek és foszlós belűek. 

Szeredában még volt egy változata is ennek a kenyérnek, s ez volt a krumplis kenyér.  

 Sokszor mentünk el Bölöni Feriékhez édesapám testvérének fiához, unokabátyám 

családjához. Ők is blokkban laktak, mint ahogy már említettem fiújukkal Ferikével, aki szintén a  

szeredai líceumba járt és hokizni is szeretett. 

  Szereda központjában az ottani toronyblokk 6-ik emeletén laktak és laknak ma is. Bölöni 

Feri a szeredai posta főkönyvelője volt és Baba, egy belevaló asszony, a felesége, szintén a 

postán dolgozott. Jó kapcsolatunk volt velük is.                       

                                         

 

ÚJ LAKÁSBAN A HOKI PÁLYA MELLETT. 

  

 
Lakásunk az O.I.F blokkban, Csíkszereda központjában volt 

 

 De közben épült az O.I.F-lakás is Csíkszereda központjában, a Hősök utcájában, a híres 

csíkszeredai fedett hokipálya baloldali bejárata előtt. Ezt a hoki pályát úgy kapta meg Szereda, 

hogy amikor Ceauşescu átformálta az ország területi beosztását, ezzel megszüntetve még a 

Maros-Magyar Autonom Tartományt is, és létrehozta a megyéket, köztük Hargita megyét is, vita 

kerekedett arról, hogy hol legyen az új megye központja Székelyudvarhelyen vagy Szeredában. 

Amikor úgy volt, hogy Udvarhely kapja meg ezt a címet, akkor tüntetés tört ki Szeredában és egy 

küldöttséget fogadott az ország főtitkára közülük. Ekkor kérték és kapták meg a csíkiak a fedett 

hokipálya felépítésének a jogát és Csíkszereda mint Hargita megye központiságát. Bánhatják is  a 

csíkiak mert bizony mint megyei központba, sok román betelepedett, míg Székelyudvarhely  

magyar maradhatott. 

 Nemsokára egy rendesebb lakást kaptunk a vállalattól mi is, az új O.I.F-blokkban a 

második emeleten, egy vagon tipusú lakást és sokkal nagyobb lakóterülettel mint a Tudor 
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negyedbeli. Így közelebb kerültünk a vállalathoz is s a központban is voltunk. Előttünk volt a 

nagy, akkor modern hokipálya és a Fenyő toronyszálló. Az ideköltözésünk már könnyebb volt, 

habár a zongorát ide is fel kellett valahogy cipelni, de most már szélesebb lépcsőházban, s  csak a 

második emeletre. 

  Az ide költözésünkkel egy új nívósabb élet nyílt meg körülöttünk. Költözésünk dátuma 

1977  március 1. 

 
Négyen az O.I.F-tól,  Antal Imre, én, Vécsey László és Rózsa Lajos 

                         

 Új barátokkal ismerkedtünk meg, korcsolyázni mehettünk, benn voltunk a város szívében. 

De kikkel is lettünk szomszédok az új lakásban? Lent a földszintre költözött a Bartha család, aki 

nem volt a vállalat alkalmazottja de, hogy került oda most sem tudom. Bizonyára valamilyen  

kötelezettsége, egyezsége lehetett Lakatos Ádámnak valamelyik igazgatóval a városban. A 

Bartha  családban  két kisgyerek is volt, s a papa valahol raktáros volt, valamelyik szeredai 

vállalatnál. Később Bartha úr disszidált és eltűnt örökre. Maradtak a gyerekek és a megözvegyült 

feleség. 

  A bejárat baloldalán két család lakott, az egyik egy munkásunk volt a gépészetről akiknek 

volt egy  fia, akit a lakók Támbának neveztek el, valamelyik tv sorozat filmjéből. Ő egy kicsi 

szőke fiúcska volt, aki még nem tudott rendesen beszélni és így lett Támbá a neve. Később ők is 

elköltöztek. Mellettük lakott a Mikó család egy kisgyerekkel. Mikó László a papa, az egyik gróf 

Mikó család leszármazottja volt. Édesanyját Ádáméknál ismertem meg, aki egy szorgalmas, 

jóvágású asszony volt s a „magosoknál” (Magvizsgáló Laboratórium) dolgozott. Laci sokáig 

szórakoztatta bulik, összejövetelek alkalmával az O.I.F alkalmazottait. Sokszor az O.I.F-

bohócának is neveztük. De  később ők is elköltöztek, le Sepsiszentgyörgyre. 

 Az első emeleten következett a madarasi származású, a telkesítési mérnöki címét szintén 

Jászvárosban szerző Antal Imre, aki a vállalat építkezési részlegét vezette. Ő kezdte el elsőnek a 

madarasi rét lecsapolását és ő is fejezte be. Felesége Marika Aradról származott, kedves 

asszonyka volt, később kiköltöztek Magyarországra. Egy  kisgyerek is volt a családban. 

  Megjegyzem, hogy mielőtt még beköltöztünk volna az új lakásba, valamilyen alkalommal 

meghívtak haza hozzájuk, a régi lakásukba. Emlékszem ott kínáltak meg életemben és ittam 

először, pityókából készített pálinkát. Rém rossz volt, azóta sem ittam, igaz azóta sem volt 

alkalmam pityóka-pálinkát inni. Keserü volt, csípett, csak ereje nem volt. Lehet, hogy máshol 

jobban sikerül a pityóka-pálinka, de ma is szívesen hagynám székely testvéreim részére. Aki 

főzte, igya meg! alapon. 
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 Az alattunk levő emeleten lakott a Böjthe István családja, aki akkor Hargita megye 

főállatorvosa volt. Ő sem volt OIF alkalmazott, de a Pakot-Lakatos-Böjthe vonal győzhetett 

ebben az esetben. Kedves felesége, gyógyszerésznő volt. Volt két fiuk Isti és  Kálmi. Isti ha jól 

emlékszem Attila osztálytársa is volt és ma is tartják a baráti kapcsolatot. Emlékszem hogy egy-

két alkalommal, sikerült eláztatnunk is. Egy alkalommal avval jött fel Böjthe úr felesége, hogy  

csepeg a csilláruk. De aztán egy nap a lovok és ők is eltűntek. Disszidáltak Németországba. 

Állítólag a megyei első titkár csak úgy engedte ki őket, hogy megígértette velük, hogy biztosan 

vissza jönnek. De a megígért visszajövetel, csak 1989 után történt meg. Addig Böjthe úr vásárolt 

Németországban egy orvosi kört és ott dolgozott mint állatorvos. 1989 után vásároltak egy  telket 

Máréfalva határában, egy olyan asszony szüleitől aki Újszentesen lakott, és ő mondta el a vásárt.  

Milyen kicsi a világ! 

 Még az első emeleten lakott  a Mihályfalvi félcsalád, anya és leánya Hajni, aki a vállalat 

titkárnője volt egy darabig, később mint gépírónő dolgozott. Édesanyja mozgássérült volt, s 

Hajninak kellett fenntartania, ápolnia. Nehéz sorsa volt. Miután én eljöttem Csíkból, sajnos 

összeállt egy regáti románnal, hogy milyen életet éltek nem tudom. Remélem rendes, jó életet, 

mert Hajni nagyon megérdemelte. 

 A második emeleten volt Lakatos igazgató lakosztálya, nejével Katalin asszonnyal, 

becézve ZÜMI-vel, aki nagyváradi születésű volt, s az új szeredai vágóhídnál dolgozott. Tőle 

tudtuk meg, hogy az amúgy is ritkán kapható parizelt, például miből állítják elő. Egyszóval, 

„tehén p....ból”, (a tehén nemi szervéből). Jó étvágyat! 

 Ádáméknak volt egy fiújuk Ádám, aki nem nagyon jeleskedett iskolai szorgalmával, 

inkább hokizott. Emlékszem egy  az O.I.F blokklakása előtti közmunka alkalmával ő is arra járt 

és Vécsey Laci, akkor még csak a  tervező részleg mérnöke az O.I.F-nak, a következőket jegyezte 

meg egy kérdése után. A kérdés: „Hol voltál Ádám?” „Vizsgázni oroszból, de megbuktam, volt a 

szomorú válasz.” „Végre Te is csináltál valamit az életedben, ha megbuktál oroszból!”, jegyezte 

meg sokat mondóan Laci. 

 De később a kisebbik Ádám, hosszas keresgélés után megtalálta az élet útját és állatorvos 

lett belőle. Zümi egy-két év után otthagyta Ádámot és fiát, Svédországba disszidált, ott új életet 

kezdett, s egy alkalommal beszélgetve vele egyik haza térte alkalmával, nagyon meg volt 

elégedve új életével. Disszidálásának oka ma is  titok előttem! 

 A feljáró hátsó oldalára költözött Kerezsi Laci, aki valamikor a gépészeti osztályon  

mellettem dolgozott, mint gépésztechnikus. Felesége a kicsi, törékeny Kerezsi Marika brassói 

születéssel, mint gépírónő és sokáig mint titkárnő dolgozott a vállalatnál. Egy kislányuk is 

született. Később Laci a politikába is belegabalyodott. 

          Ezen az emeleten laktunk mi is, egy háromszobás vagon tipusú lakásban, de közvetlen, a  

nagy fedett hokipályára, a Fenyő szállóra és a szeredai központi park fáira kinéző ablakokkal. 

Egy kicsit szokatlan volt, de hamar meg lehetett szokni. Az első szoba volt a gyerekek szobája, 

utána következett a nagy szoba s utána a hálószoba és mellette a fürdő. Mindezeket egy hosszabb 

folyosó kötötte össze. A tv a belső szobában volt, ami egy alkalommal ki is gyúlt. Épp 

édesanyám volt fenn nálunk Kolozsvárról és mi valahova talán moziba mentünk, a mamám és 

Enikő volt csak otthon. A mamám elmondása szerint a nagy szobába voltak, miután a Tv-t 

kikapcsolták és  készültek lefekvésre. Egyszer csak kemény kopogtatásra lettek figyelmesek, s az  

ajtót kinyitva Basa  János a legfelső emeletről, a hazai hoki csapat sokszoros válogatott játékosa   

ugrott be, avval, hogy baj van, valami ég a szobában. A Diamant tv gyulladt ki, több mint 20 éves 

használat után és égette el a függönyt, s a mellette levő szekrény falát megperzselte. Szerencsére 

csak ennyi kár keletkezett, mert ha  Basa János nem veszi észre nagyobb kár is keletkezhetett 

volna, sőt... 



304 

 A harmadik emeleten lakott a megyei Lerakati Vállalat igazgatója János                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zoltán  úr, de inkább elvtárs, aki annak a Jánosi Pálnak volt a testvére, akivel egy bonyhai  

kollektivistám a Szigeti János volt bezárva, a románok által Balázsfalván. János Pál a 

Csíkszeredai Múzeum akkori igazgatója volt, aki tevékenyen részt vett, azon a tüntetésen is, 

amely  azért zajlott, hogy Csíkszereda legyen az új megye központja, Csíkmadarasi születésűek 

voltak és nagy beszédűek. Azon az emeleten lakott még a Bíró család. Bíró úr, ha jól emlékszem,  

a Beruházási Bank alkalmazottja volt de, hogy került hozzánk, erről csak Lakatos Ádám  

igazgatónk tudott. Ezen emelet lakói voltak még Ravasz Laciék, ahonnan a férj a vállalatunknál 

dolgozott mint jeles javító gépész  Tusnádról. 

 A legfelső emeleten lakott Vécsey László, beköltözéskor még tervező mérnöke de később 

sikeres igazgatója lett a vállalatnak. Sajnos Csíkból való elköltözésünk után itt hagyta  ezt a  zajló 

világot. Felesége Marika volt, egy szép kicsi asszonyka egyetlen fiáva. Marika a könyvelésen 

dolgozott és Csíksomlyóról származott, édesapja a szeredai börtönnél dolgozott. A Vécsey  

család törzsgyökeres csíkszeredai család. Az édesapa a szeredai Közmüvek főmérnöke volt, 

szakmai ember. A családban 3 fiú született Vécsey Béla, Vécsey  Gyula  és Vécsey László Béla. 

Laci főiskolát végzett, Gyuszi technikumot. Megismerkedésünkkor Vécsey Béla Bukarestben  

volt tanár és  felesége román hölgy volt, talán orvosnő. Egy szilveszter alkalmával ismertük meg 

a Béla családját amelyet Gyusziéknál tartottunk meg György Béláékkal, a kicsi kovbojjal 

Pozsonyi Misivel és feleségével, valamint Szőcs Mihályal és feleségével. Kellemes  szilvesztert 

töltöttünk akkor is el. A szilveszteri közös mulatozás hagyománnyá lett és ezért később írók 

bővebben róla. A Vécsey mamát egy  harcos, egyenestartású asszonynak ismertem meg, egy 

olyan családanyának aki összefogja a családot, vezeti, irányítja. Mi Gyusziékkal kerültünk 

közelbe, mert egykorúak voltunk, egy hónapban születtünk. A Gyuszi felesége szorgalmas 

asszony,  tanítónő volt és szabadidejében virágkötéssel is foglalkozott. Leánykori neve Kiriak 

volt valahogy így leírva mert  Marika is és a fiútestvére is magyarnak tartotta magát. Gyuszi a 

Villamosműveknél dolgozott.  

  Vécsey Laci volt a legkisebb a családban, aki talán a legmagasabb funkciót érte el, 

igazgató lett nálunk, Lakatos Ádám  hirtelen, váratlan, na meg a mindenki által sajnált leváltása 

után. Vécsey Laci jó igazgatója lett a szeredai O.I.F-nak. Az én beosztásom mint a terv, 

beruházás és az elszámolási iroda vezetője, nagyon közeli munkát követelt meg vele. Naponta  

többször is találkoztunk, sokszor kikérte a véleményemet nehezebb dolgokban és megbízott 

bennem. Nagyon harmonikus viszony alakult ki köztünk. A  bankkal én tartottam a szoros 

kapcsolatot, én készítettem elő a terveket, a beruházásokat és az én munkám alapján kapták meg 

az alkalmazottak a havi rendes fizetésüket. Nehéz idők  voltak, különösen az 1984-85-86-87-88-

as években amikor az ipari termelés és az építkezési-szerelési munkák mértéke szabta meg a 

fizetési összeg nagyságát. 

  S e kis kitérő után, ideje lenne befejezni a lakótársak ismertetését. Hol is hagytuk abba? 

Igen, a legfelső negyedik emeleten, ahol Vécsey Laciék mellett lakott még a Basa János családja 

aki mint hoki játékos került a vállalati lakásba és a Tankó család ahonnan Bori, a feleség, után  

jutottak a lakáshoz. 

 Ennyien voltunk és ennyire tarka összetételben, amely tarkaságot Lakatos Ádám lágy 

szíve határozott meg, no meg  bizonyos erővonalak a párt vezetés részéről. Az egész nagy család 

békében élt, nem háborgatta egymást, kivéve a „néhányszori” kötelező eláztatást. 

Közös közmunkáink voltak a  tömbház körül, ahol általában  mindenki részt vett  persze 

kivéve az igazgatókat. Amint már említettem, a tömbházunk előtt volt a nagy szeredai hokipálya. 

Itt olyan élményeim voltak, amelyek egy életre szóltak. Itt láttam a Sallay testvérpárt 

korcsolyázni, még akkor amikor csak készültek  arra, hogy meghódítsák korcsolya tudásukkal a 
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nagyvilágot. Itt játszotta örökös élet-halál harcát a szeredai hokicsapat, a bukaresti katona és 

belügyi csapatokkal, persze leginkább egyes román csaló bírókkal, vezetett tétmérkőzésein. Itt 

hallottam először és utoljára, és itt tanultam meg az ősi székely-magyar csatakiáltást a „Huj-huj 

hajrát”. Amely mindig átjárta lényemet, meg szólaltatva bennem az ősi székely-magyar 

csatakiáltást, meg a „Szép volt fiúk” szelídebb, elismerő, dicsérő közös elismerést, egyszerre  

több ezer székely szurkoló torkából fakadva. Itt ismertem meg a híres csíki hokihimnuszt”, amely 

így szólt: 

„Édesanyám, kedves anyám csak egy a kérésem, 

Hokibotot-hokibotot csináltasson nékem, 

Hokibotot sej-haj korcsolyát melléje,   

Mert ez illik-illik, ez illik-illik a székely legénynek”, a hasonló dallamú és a szöveget egy 

cseppet, átalakított magyar népdal szövegére. 

 Vagy azt az egyetlen román szót amit mindenki teljes torokból kiabált „Hoţii-hoţii!”,  

(tolvajok-tolvajok!), akkor amikor a bukaresti bírók szemen szedetten csalva bíráskodtak. Ilyen 

nagyon sok volt. Igaz azt is hallottam, hogy „Bicskát belé-bicskát belé”, vagy, hogy „Földet 

reá” több ezer torokból felszabadulva, így istenítve a székely virtust, az előbbihez hasonló 

esetekben. De ezek a meccsek mást is jelentettek abban az időben, jelentették a székely 

összetartást, tiltakozást a bukaresti önkényuralom, a politikai „mitikák” ellen. Politikai tüntetés is 

volt, ékes magyar nyelven, hogy értse akinek füle van akkor, amikor még az újságokban sem volt 

szabad magyarul írni a magyar helységneveket. Ilyenkor a több ezer egyhangú torok mellett, egy 

hangon dobbant több ezer székely-magyar szív is. Ezt érezték a  megyei pártbizottságnál, a 

rendőrségen s különösen a securitáténál. Ezért a rendőrség mindig készenlétben vonult ki a 

meccsekre. A szeredai közönség különben  nagyon tárgyilagos közönség, de elrontotta az a sok-

sok igazságtalan bírói döntés, amelyet a szeredai csapat ellen hoztak a bukaresti csaló bírók. A  

meccseket a bukaresti csapatok, vagy a bírói csalások árán nyerték meg,  vagy, s ha így nem 

ment, akkor elcsalták vagy behívták kötelezően katonáknak a kitűnő szeredai játékosokat. Így 

gyengítve a szeredai  csapatot és megerősítve  a bukarestieket. Csak azt nem tudom, hogy milyen 

lélekkel játszhattak a csíki fiuk csapatuk ellen? Nehéz sorsuk lehetett. Igaz fanyar humorként 

jelent meg az a csíkszeredai  hokis szólás is, hogy csak van Szeredának két hűséges hokistája is.  

S ilyenkor a szeredai hoki 60 éves jubileuma alkalmával a hokipalota mellett felállított 

acélötvözetből készült, két hokis szoborra mutattak, vagy gondoltak. Ez a két hokis a játékba 

merevedve,  emlékeztetett, a csíki nemes hoki hagyományokra. 

  De a lakásunk ablakából is volt alkalmam látni azt, hogy hogyan mentették ki a rendőrök, 

a csaló bírót. A milicisták megtévesztésre, megszervezték autóval és nagy őrséggel a bíró 

kimenetelét a főkijáraton, de hátul a kiskapun játszották ki, hogy megmentsék egy veréstől. Igaz 

hamar rájöttek a feldühödött szurkolók, hogy becsapták őket, autóra ültek és Tusnádfürdőn várták 

a gyorsot, ahol megkapta a neki járó keresztvizet. Ilyen is volt.  

 Szeredának volt egy hivatásos vezénylő szurkolója is, aki indította a himnuszt és a 

drukkolásokat is. Emlékszem még azalatt amíg fenn voltunk Csíkban, még 1989 előtt a 

szekuritate és a rendőrség letartoztatta, meghurcolták, megverték s talán el is ítélték izgatás 

vádjával. Pedig Ő nem volt egyéb mint egy igazi vérbeli csíki szurkoló. Szurkolt és vezényelte a 

csíkiakat. 

De a hoki élmények között, voltak más természetűek is. Egy ilyen érdekes élményről 

számolhatok be abból az alkalomból, hogy  Szeredában szervezték meg a világ ifjúsági jégkorong 

bajnokságát. Jöttek ifi csapatok, a világ minden részéből, köztük a magyar ifi jégkorong csapat is. 

Elkezdődtek a bajnoki meccsek, s valahol a játékok közepén összekerült a román és a magyar 

csapat is. Mind ott voltunk s kíváncsian vártuk a meccs kezdetét, már abból a szempontból is  
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hogy a vérmes csíki szurkolók kinek is fognak ebben az esetben szurkolni. Hamar kiderült 

amikor az első korong lövések után felzúgott a Huj-huj hajrá, ami persze a csíki csapatnak szólt, 

mert a román ifjúsági csapatban csupán 3 (három) román nemzetiségű volt, a többi csíki székely. 

De egyre érdekesebb lett a helyzet amikor a magyar csapat játékosainak nevét mondták be a 

hangosan bemóndon. Köztük magyar nevű alig akadt, mind  sváb, szlovák, horvát vagy szerb 

nevek voltak, míg a román csapat nevei majd színtiszta magyar nevek voltak, mint például Antal, 

Gál, Kémenes, Molnár stb. Felhívtam a velem szurkoló barátaim figyelmét erre a fura helyzetre  

a meccs végéig, de még ma is nagyon élvezem a magyar, sváb-tót, meccs emlékét. 

 A közeli jégpálya alkalmat adott arra is, hogy én is vegyek magamnak egy pár 

korcsolyacipőt korcsolyával és a régi kolozsvári, sétatéri emlékeket felidézve én is jégre 

szállhattam. Róttam én is a köröket, de lassabban mint a csíki gyerekek, de jó volt, ifjúságomra 

emlékeztetett, az ottani lányokra akikkel együtt korcsolyáztunk és együtt élveztük a hideg, de 

mindig fényes, sétatéri korcsolyás estéket. Emlékeztem Bóldis László tornatanáromra aki mindig 

biztatott bennünket, hogy menjünk korcsolyázni mert egészséges. Vele mindig kint találkoztunk a 

korcsolyapályán. Ő is rótta a hosszú kolozsvári befagyott sétatéri tó köreit. Itt találkoztam 

Mokival, Lenkével, Farkas Annával és az osztálytársakkal, barátokkal. Ezek az emlékek jutottak 

eszembe, meg az ott lezajlott K.M.S.C hoki meccsek Kovács Vilivel, Nagy Albival akik a csíki 

meg a vásárhelyi hoki csapattal játszottak izgalmas hokimeccseket. Szép emlékek voltak és azok 

ma is. Láttam a jégpályán az elkerített helyen, hogy hogyan tanulják a piruetteket a 

műkorcsolyázók, de láttam a gyors korcsolyázok edzéseit és versenyeit is. 

      Jó volt a csíki hokipálya közelében lakni, még akkor is, amikor nagy erővel zúgott a buzdítás, 

s mi pihenni is  szerettünk volna. 

 

A MELLETTÜNK LÉVŐ KISERDŐ. 

 

 Közelünkbe volt a Kiserdő is. Ide egy nem rendezett út vezetett, amely elvezetett a vár 

mögött a tisztviselő telepre. Menet közben tőlünk indulva épülni kezdődött Csíkszeredának a 

gyors korcsolya pályája, melynek építését Ádám elvállalta Miután elkészült, Enikő többször 

futott ezen a pályán. Az út másik oldalán egy kiserdő volt, amely ültetett erdő lehetett, mert közte 

utak, ösvények voltak és sírkeresztek. Valamikor rendezett hadi sírok lehettek ott, ahol német, 

osztrák, magyar katonák s talán egy román katona is nyugodott. De nem ügyelt senki a sírokra, 

senki nem gondozta olyannyira, hogy egyszer a gyerekek akik állandóan ott játszadoztak emberi 

csontokat is találtak. Amikor Csíkszeredában felavatták a román katona emlékművét akkor egy 

sírt rendbe tettek mondván, hogy az a román katona sírja, a többit nem.  Egyik télen  Enikő is 

kiment szánkózni de felborult a szánkója és eltörte a vállcsontját. Nagyon megijedtünk de a 

rendes orvosi kezelés meggyógyította lányunkat. Igaz, ne felejtsem el, hogy  Enikővel történt egy 

más hasonló, de ritka baleset is. Utaztunk haza a vonaton ketten, talán Kolozsvárról. Valahol 

Marosvásárhely után és Szászrégen előtt, az ablakban állva, egyszer csak Enikő a vállához kapott 

és fájdalmasan sírni kezdett. Újra a válla sérült meg, egy az ablakon bedobott kő révén. 

Fájdalmas sérülés volt, aggódtunk de a fiatal szervezet kibírta, meggyógyult. 

A mi tömbházunk mellett volt még két tömbház az egyik oldalon, a másik oldalon pedig 

egy. Az utóbbiba járt Enikő, barátnőjéhez, egy szintén Enikő nevű osztálytársnőjéhez aki később, 

miután elvégezte a középiskolát, kiment Magyarországra Dunavárosba, akivel sokáig tartotta a 

kapcsolatot lányunk. Akkoriban nagyon sok fiatalnak volt az életcélja Magyarországra kijutni. 

 A másik két tömbházzal szerencsénk volt, mert abban a megyei néptanács elnöke lakott  s 

a városi Közüzemek alkalmazottai az igazgatótól a főmérnökön keresztül egészen egyszerű 

alkalmazottakig. Evvel akkor volt szerencsénk amikor úgy 1985 után nem volt pakura, s a 
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tömblakásokban nem volt fűtés, még a csíki -20-30 °C-os hidegben is, s mivel mi e két 

tömbházzal, egy hővezetéken voltunk, nálunk is mindig elfogadható meleg volt. Más lakásokban 

dideregtek a lakók. 

 Ennek a fűtéshiánynak is az oka az volt, hogy Ceauşescu úgy döntött, hogy a felvett 

pénzhiteleket vissza kell fizetni, minden áron, a kapitalistáknak. 

 Közelünkben két szálloda is volt, komoly vendéglőkkel. Előttünk volt a Fenyő szálló 

amely ha jól emlékszem 10 emeletes  szálloda. Akkoriban két kolozsvári ismerősöm is dolgozott 

ott. Az egyik ismerősöm Hadnagy nevezetű volt, s ő vezette a vendéglőt, akit még Kolozsvárról 

ismertem, mert a Főtéri talán a Sárga vendéglő főnöke volt. Ebben a kolozsvári vendéglőben 

játszott a híres „Csokoládé”-nak becézett magyar cigány prímás is. Az arcának színe volt  

csokoládé színű és nagyon szépen játszotta a magyar nótákat, mert akkor még az szólhatott, 

Kolozsváron. Sokat jártunk oda, igaz mint olyan diákok akiknek kevés pénzük volt, s ilyenkor 

megvettünk egy üveg sört amit csak a végén ittunk meg, s mellette táncolhattunk. 

 De sokszor kaptunk egy-egy üveg sört, az egyik pincértől is, az Oszi bácsitól aki szintén 

felkerült Csíkba, Hadnagy úr felhozta. Oszi bácsi nagyon jó szívű és kitűnő pincér volt, s miután 

nyugdíjazták, fagylaltot árult a csíki gyerekek, s a mi örömünkre. Vasárnap tőle vehettünk 8-10 

fagylaltot  az ünnepi ebéd kiegészítésére. 

  Hadnagy úrnak voltak rendőr ismerősei, s olyanok is, akik az útlevél osztályon dolgoztak. 

Köztük volt egy A. nevezetű ezredes, aki kitűnően beszélt magyarul, s sok időt töltött a Fenyő 

vendéglőben. Jóban volt Hadnagy úrral és így én is megismertem. Egy alkalommal külföldre, 

(Magyarországra és Csehszlovákiába  egy  tavaszi iskolai vakáció idejére), szerettem volna utazni 

a feleségemmel, a két éves „pihenő” időt is betartva, de így is bizonytalan volt az útlevél  

megkapása. Hadnagy úrhoz fordultam segítségért, s meg is kaptam a segítséget, de  A. ezredes  

elvtárs viccesen megjegyezte, hogy jegyezzem meg: „Egy Hadnagynak nincs joga parancsolni 

egy ezredesnek”! Jelentem ezredes elvtárs  megjegyeztem. 

 Meg kell emlékeznem az itt felszolgált, nagyszerű Fenyő-tálról. Ezt a tálat csak a 

nyolcvanas év elejéig lehetett  megrendelni a Fenyő szállóban, mert ugye jött a Ceauşescu hülye 

takarékossági mániája és az üzletekből minden élelem és  ruházati cikk eltűnt. Így a Fenyőben is, 

a híres Fenyő tál. 

 A Fenyő tál, egy nagy hosszú  fatányéron volt felszolgálva, ahol legalább 9-10-féle hús 

különböző képen elkészítve, s feldolgozva. Rizzsel, szalma vagy főtt krumplival s többféle  

savanyúsággal körítve. Kemény legénynek kellett lenned, hogy mind megegyed. De voltak 

ilyenek is, nekem soha sem sikerült, pedig szerettem mindig a hasamat. Mindig nagyon  

gusztusosan volt felszolgálva, szép székely ruhában levő pincér lányok által. Mindkettő a Fenyő 

szálló különlegessége is volt. De ahogy szűkült a hús beszerzési lehetősége, úgy lett egyre 

szegényebb a Fenyő tál is, addig amíg el nem tűnt. 

   

DOBAI ERNŐ SEPSISZENTGYÖRGYRŐL. 

 

  Egy nap telefonon keresték Jucit. Előbb nem ismerte fel a jelentkező hívót de egy pár szó 

után Juci felismerte egy rokonát, Dobai Ernőt, aki Sepsiszentgyörgyön élt  feleségével, s 

megbeszélték, hogy  Dobai Ernő egy napon meglátogat Szeredában. Így is lett feljött Dobay 

Ernő, aki nagyon érdekes ember volt, s különösen azért is mert elmondta ez alkalommal, hogy  

hogyan is volt neki az angol-francia-amerikai fogságban. Azóta sajnos sok idő telt el, s már nem 

emlékszem a  bőségesen elmesélt amerikai fogoly életének epizódjaira. Nekem akkor az tűnt fel, 

hogy ellentétben az akkor általános hírek szerint, az ő nyugati fogsága nem hasonlított az akkor  

közszájon szereplő kitűnő amerikai fogoly körülményekkel. Panaszkodott, s az tűnt fel, hogy 
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habár amerikai fogságba esett, mégis végig kellett járnia az angol és a francia  fogolytáborokat.  

Nagyon rossz emlékei voltak. Megjegyzés, 2011 februárjában. Az Erdély.ma hírportálon  

találtam meg ennek a fogságnak egy másik fogolytól származó leírását.                        

                                                     

 

JUCI KANADAI ÖRÖKSÉGE. 

 

1979-ben volt, amikor egy napon március 3-án, egy telefon híváson keresztül  értesítettek, 

hogy van egy ajánlott levelünk a bukaresti Külkereskedelmi Banktól a postán. Miért küldhetett  

nekünk levelet ez a bank? Volt az első kérdésem. Nem volt semmilyen kapcsolatunk sem velük, 

sem mással külföldön, banki szinten. Juci is nagyon meglepődött a hírre. Egy kicsit meg is 

ijedtünk. Szent Isten mi baj lehet? Abban az időben nem volt ildomos annak, akit külföldről 

keresnek. Különösen nem banki ügyben. Rögtön a postára rohantam, ahol a levelet megkaptam.   

Elolvasva a levelet, az ott írottak adták meg a választ. A levélben amely a Román 

Külkereskedelmi Banktól jött, arról értesítenek, hogy menjünk fel a szükséges iratokkal 

Bukarestbe, mert pénzünk jött Kanadából. Pénzbeli ajándék Kanadából? Kérdeztem magamban 

addig, amíg otthon Juci kis gondolkodás után kanadai nagybátyára kezdett gyanakodni. A Mágori 

Lajos nagybácsira, talán Ő volt olyan nagylelkű és ajándékot küldött nekünk, gondoltuk. De 

nemsokára megtudtuk Kolozsvárról, Juci Etelka  nénjétől, hogy nem ajándékról van szó, hanem 

örökségről, ugyanis a kanadai Lajos bácsi elhunyt. Isten nyugosztalja! gondoltuk.       

Nemsokára felutaztam Bukarestbe a Külkereskedelmi Bankba, ahol, egy hosszú folyosó 

végén levő, elég rangos irodában fogadtak, és ott elém tették azokat a papirokat amelyekkel a 

pénz megérkezett. Egy fekete hajú hölgy foglalkozott a kérdéssel és nagyon előzékeny volt. Az 

ott elolvasott papírokból a következő adatokat jegyeztem fel a nálam levő noteszembe, amelyből 

most kimásolom ezeket az örökségi adatokat. 

Az adatokat az ifj. Mágori Lajos halála utáni végzésből másoltam ki, amelyeket az ottani  

megbízott román nevű ügyvéd küldött el, az ottani bírósági határozat alapján, mint örökösöknek. 

„Az eljárás befejeződött, s a beérkezett pénzösszegből, a megfelelő adót levonva (kb 50-80 

%) a következő összeg jut örökösödési címen Gyömbér István idősnek, Gyömbér Etelkának, 

Gyömbér István ifjúnak, Gyömbér Csabának, Gyömbér Endrének és Gyömbér Juliánnának. 

            Összeg: 81.998,88  kanadai dollár. 

                            Ebből : 

                            - adminisztrációs költségek            8 111,28  dollár      

                            - fiának Lorne Mágorinak            39 147,50      „ 

                            - ügyvédi honorárium                     3 279,00      „ 

                            - a többi örökösnek külön-külön     5 243,35  dollár”      

 Emlékszem nagyon megörvendtem a pénznek, s gondoltam lesz egy csomó pénzünk még 

ha kanadai dollárban is. De nem épp így lett! Itt mosolyogva közölte a fekete hajú hölgy  

kérdésemre, hogy hol, miképpen vehetjük fel a pénzt? A pénzt nem kaphatjuk kézhez, s az 

értékhez csak úgy juthatunk hozzá ha felvásároljuk a „Shopban”. Ez akkoriban Romániában 

minden nagyobb városban létező olyan üzlet volt, ahol valutára lehetett vásárolni. Leginkább a 

szekusok, rendőrök, pártaktivisták üzlete volt, s mindazoké akik külföldről pénzt kaptak mint mi 

is, amelyeken keresztül a román állam megfejte ezeket az összegeket, többszőrösen  is. Nekünk a 

pénz összege alapján jogunk volt egy-egy Dacia autót vásárolni és a megmaradó pénzel, még 

amit  kapunk a „Shopban” vásárolni. 

 Akkor a következő ajánlatok léteztek Dacia Stár 3200 USD, Dacia Lux 3400 USD, Lada  

1200-as 3700 USD és Lada 1500-as 4700 USD. 
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Számítások következtek, (a kanadai dollárt át kellett számítani amerikai dollárra amely 

értékesebb volt), a kapott összeggel csak egy Dacia Luxra jutott és egy akkor még nagyon  friss  

kazettofonra. Ezekből egy ma is megvan és működik egy kicsit recsegve. Így is nagy volt az 

öröm. Nekünk már volt egy Dacia 1100-as autónk, de egy tiszta új Dacia Lux az más. 

 A hírrel rögtön haza telefonáltam és utána Újszentesre apósomnak. Mindenki örvendett a 

hírnek. Igaz, még hátra volt az akkori pénznyelő bürokrácia, üres szája, s annak a betömése. A 

pénzt át  kellett utalni, persze pénzfizetés ellenében a brassói I.C.M-nek, ami egy ilyen pénzfaló 

állami vállalt volt, ahol kiutalták a megkapott pénz alapján az autót. A kiutalást a piteşti-colibaşi 

autógyárba kaptuk, ahová szintén át kellett utalni a pénzt. S végre mehettünk vonaton és 

autóbuszon Jucival, Sanyival, a Lakatos Ádám sofőrjével az autóért 1979 április 16-án. Itt is 

pénzt kértek, a belső berendezésekért, a benzin bonért és azért, hogy kihozták a többi közül azt az 

egyet. Pénzünktől megkopasztva, hazaérkeztünk Sanyi vezetésével. 

 Boldogok voltunk. Az autó a blokk előtti parkolóba került és ott is állt addig amíg 

elköltöztünk Újszentesre. Az autó neve a színe során, Piroska lett. Igaz, ott a parkolóban a nap  

sokat „dolgozott” a színén, de a motor jól működött, nagyon sok bajunk nem volt vele. Sokat 

jártunk vele a Csíkszereda körüli erdőkbe, haza-haza jártunk vele Kolozsvárra, Újszentesre, 

Székelyhodosra. Első látogatásunk Kolozsvárra volt 1979 május 27-én  ahol szüleim és Erzsike 

testvérem férjével, lányával várt minket.  

 

 
Kolozsvárra érkezett a család 

 

 Következő hosszabb utunk Újszentesre volt 1979 július 31-én ahol Juci édesapja és  

mostoha anyja, meg a  Bandi testvére várt minket, együtt  Pista és Csaba testvérével. Újszentesről  

egy kirándulást szervezett apósom le az Al-Dunára, Turn-Severinig s onnan  Ada-Kaleh szigetre. 

Itt nagyon finom fagylaltot ettünk Az ottani törökök, ismerték a finom fagylaltok titkát. Ezt az 

utat vonattal és busszal jártuk végig. Addig Piroska Újszentesen pihente ki a Csíkszereda-

Újszentes közötti hosszú utat és készült a vissza vezető útra. Nagyon szerettük, jól szolgált, 

hűséges  volt hozzánk. Nem karambolozott vele sem Juci sem Sanyi.  

 A Kanadából kapott pénzből, az autó megvásárlása után, egy kisebb összeg maradt meg  s  

evvel a pénzel Temesváron vásároltuk egy kazettofont, mert  itt nagyobb volt a választék.  Sokáig 

szolgált a Sony! A csíki idők alatt még többször jártuk meg a Csíkszereda-Kolozsvár utat,  

például Marosvásárhelyen keresztül 1980 június 25-én is, és a Csíkszereda-Újszentes utat is. De 

jártunk fent a Kászonokban-a Nyerges tetőn, ahol tiszteletünket tettük az ott elesett 1849-es  

honvédek emlékoszlopánál, 1979 október 13-án. 
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1989 után Újszentesen az autót eladásra szántuk. Mikor unokabátyám Bölöni Feri ezt 

megtudta  felajánlotta, hogy megveszi. Az alku meg is volt, az árban hamar megegyeztünk. Kb. a 

vételi árban adtuk el. De az eladást rögtön a lej értékének alapos zuhanása követte olyannyira, 

hogy napok múltán, már csak egy kisebb tipusú Tv-t csak úgy tudtunk megvenni az autóért  

kapott pénzen, hogy ki kellett egészítenünk. Bölöni Feri még ma is használja igaz ritkábban.  

2010 januárjában eladta. 

 

AZ AKKORI SZEREDAI MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK. 

 

 
A Kiss család Kolozsváron, az 1980-as években 

 

  Csíkban abban az időben is, elég  komoly művelődési élet folyt. Voltak helyi előadások, 

de azok inkább tánc előadások, kórusok voltak. Leghíresebb volt a Barozda együttes, ami köré 

felzárkóztak az ottani zenészek, dalosok, táncosok. Akkoriban indult el a Régi Zene Fesztivál, 

sok sikerrel, a Kájoni kórus, amelyben  feleségem is énekelt, s megalakult a zenetanárok női 

kórusa a Villanella is, amelynek vezetője Juci a feleségem volt. Megőriztük az első 

műsorfüzetüket amelynek címe: „Öt évszázad zenéje”, „A Kájoni együttes hangversenye”. 

Olvassunk el egy mondatot a  a szervezők céljáról: „Célunk az európai zeneirodalom maradandó 

értékeinek megismertetése és a hazai vonatkozású művek megszólaltatása, egyetemes zenei 

műveltségünk és nemzetiségi önismeretünk gyarapítása érdekében”.  

  Az akkori Kájoni együttes tagjai voltak Boér Károly hegedű, lant, ütőhangszerek, Bokor 

Imre gordonka, Csiszér Pál oboa, Elekes Emőke szoprán és altblockflöte, mélyhegedű, Köllő 

Paula mélyhegedű, Müller Ferenc tenorblockflöte, hegedű, mélyhegedű, Pávai István szoprán, alt 

és tenorblockflöte, kis cimbalom, Sófalvi Anna alt és tenorblockflőte. A közreműködő 

„Barozda” tagjai Bokor Imre hegedű, Pávai István háromhúros kontra és Simó József  kisbőgőn.  

 A Villanela  kamarakórus tagjai voltak szoprán Csutak Éva, Kádár Ibolya, Kiss Júlia, 

Pávai Gyöngyvér mezzoszoprán Csiszér Katalin, Szacsvay Melinda, Tamás Piroska, alt Miklós 

Éva, Székely Erzsébet, Sófalvi Anna és Szőcs Zsuzsa. Ezek a nevek voltak azok akik akkoriban 

ismertem, igaz magyarok voltak. 

 Állandóan működött az Állami Hargita Népi Együttes is, fergeteges székely leginkább 

csíki táncaival, s mindig köztük voltak vállalatunk az O.I.F-nál dolgozó kitűnő táncosnők mint 

Lakatos Anna Gyergyóremetéről vagy Gál Rozika Oroszhegyről.  
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 Emlékszem rengeteg hír keringett a városban arról, hogy a securitate állandóan figyeli 

őket és gátolja ezen csoportok működését. Ezen kórusoknak, zenekaroknak, tánckaroknak 

általában kétféle megnyilvánulási lehetőségeik voltak. Egyik a hazai közönségnek szólt, s 

ilyenkor mindig szép sikerrel léptek fel, a másik a mindig kötelező országos „Megéneklünk 

Románia” ahol leginkább a Ceauşescut dicsérő műsorokat, számokat kellett kötelezően  

bemutatni. Ezek mindig vacak, kitekert, előre beállított pocsék produkciók voltak. 

Szeredában a legtöbb előadást, az Erdély különböző városaiban székelő színházak 

vendégjátékai tartották. Sőt még arra járt egyszer-kétszer a Kolozsvári Állami Magyar Opera is. 

Ezekre az előadásokra mindig sikerült elmennünk, s mindig színvonalas előadásokban volt 

részünk. 

 Az első előadás amiről megemlékezem, s amely  nagy benyomást tett rám az az Ádám 

Erzsébet előadóestje volt. Egy összeállítás Móricz Zsigmond műveiből „A Nap árnyékában” 

címmel, s amely Bethlen Gábor fejedelmünkről szólt. Az előadást még közelebb hozta az a tény 

hozzám, hogy az előadást kísérő zenét, az akkor közel 150 éves  szászcsávási kórus által előadott 

zsoltárok adták. A szászcsávási kórus mindig a szívem csücskében volt, szerettem őket azóta, 

hogy vasárnaponként a bonyhai hegyen egyedül  hallgathattam csodás templomi zsoltáraikat. 

Ezen az előadáson is megkönnyeztem dalaikat. Sajnos ma már rég elhallgattak a csávási dalosok, 

s helyettük az ottani cigány prímások lettek a világhíresek. Remélem a szászcsávási templomban 

ma is  fel-fel  zengenek csodás zsoltáraik. Ma is vágyok a bonyhai hegy  tetejébe, s ott a 

csávásiak zsoltárait  hallani. 

 Előttem van az akkor kiadott és megőrzött műsorfüzet, ahol az első oldalon Bethlen 

Gábor arcképe alatt, az 1630-as évekből egy ismeretlen költő verséből idézik meg Nagy 

Fejedelmünket: Bethlen Gábor. 

 

                       „De a közigazság, 

                         Hitbéli szabadság, 

                         Igen nagyok előttem 

                         Melynek oltalmára, 

                         Bosszúállására  

                         Magamat lekötöttem. 

                         Ha ki ellenem jár 

                         Míg életem fönnáll, 

                         Kardomat le nem tészen!”     

 

S  zárul a  műsorfüzet egy Áprily Lajos versből vett idézettel: 

 

                         A fejedelemhez. 

 

          „Seregek jönnek Hozzád megköszönni 

           Fejedelem, a százados csodát  

Hogy új erőket sarjadzott  az erdő 

Hitet lelkedzett a termő határ. 

S a napsütésben  porladó barázdán 

tudás- kalászt vetett a búzaszár”. 

 

 Azóta nagyon sokat változott a világ, s változott az Ádám Erzsébetről és férjéről Hajdú 

Győzőről akkoriban kialakult vélemény is, aki akkoriban szerkesztette az Ádám Erzsébet 
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előadóestéit és közötte a Bethlen Gáborról szólót is. Nekem emlékszem akkor, az az előadás 

nagyon sokat jelentett magyarságomban, emberi létemben. Szívhez, lélekhez a magyarságunkhoz 

szólt. De így lehettek rajtam kívül, még sok ezren, akik látták ezt az előadást. Hogy, hogyan 

sikerült e párosnak ezt és még három hasonló előadást elfogadtatni az akkori kultúrnagyokkal és 

előadni, nem tudom, nem is célom. De akkor, nekünk, akik láttuk, sokat jelentett azokban a hideg 

„nyolcvanas években”. Ehhez hozzájárult bizonyára Móricz Zsigmond a „Nagy Író” korhű, 

gyönyörű magyar nyelven megírt szövege, Bethlen  Gábor a Nagy Fejedelem, Károlyi Zsuzsanna 

és Báthori Anna történelmi élete. 

  Az akkori másik három Ádám Erzsébet által még előadott irodalmi estéket, sajnos nem 

láthattam, mert akkoriban én mindig „Kampányban voltam”, mezőgazdasági kampányban, 

ahonnan nem lehetett irodalmi estékre járni. Csak azért jegyzem meg a három előadó est címét, 

hogy emlékezzen reája az, aki  láthatta. 

 1. „Harangtisztán”, hazai költők a két világháború és az utolsó három évtized verseiből. 

 2. „Rejtelmek ha zengenek”, József Attila szerelmes verseiből és leveleiből. 

 3. „Vadrózsák”, a székely népköltészet klasszikus remekeiből. 

                                           

JAKABOS ÖDÖN INDIAI ÚTJÁRÓL. 

 

 Nagyon örvendek, hogy eljutottam Jakabos Ödön előadására amely kb. 1977 április 6-án 

volt Csíkszeredában a régi kultúrházban. Volt akkor nekünk egy kasettofonunk, amivel sikerült is 

egy részét felvenni az előadásnak szalagra, amely ma is meg van. Jó lenne idézni belőle. 

Megpróbálom. Addig is néhány szót Jakabos Ödönről, úgy ahogy az akkori  emlékeimből  

megmaradt. Emlékszem tele volt a terem. Sokat érdekelt a Jakabos Ödön útja. Egy nagyon 

szerény, mindennapi székely embernek tűnt nekem. Székely kiejtéssel is beszélt és végig azt 

éreztem, hogy nem a könyvből tanultakat beszéli el, hanem saját, mindennapját. 

 Néhány életrajzi adattal kezdte az elbeszéléseit. Ebből tudtuk meg, hogy a 

Csomaköröshöz közel levő Nyújtodon született. Elmondta azt is, hogy eszébe sem volt a Körösi 

Csoma sírját meglátogatni Dardzsilingben. Előbb csak kalandokra vágyott avval, hogy 

kerékpárral és autóstoppal bejárta az országot Máramarostól a Duna Deltáig, majd 

Magyarországot, Csehszlovákiát és a Nyugat Európát. S csak ezután döntötte el, hogy elindul 

Indiába s csak a felkészülés közepette határozta el, hogyha már elmegy ilyen messze akkor 

meglátogatja Körösi Csoma Sándor sírját is. Már az előadás kezdetén jelezte, hogy ő nem 

néprajzos, nem történész, nem irodalmár, nem művészettörténész. Ő csak egy egyszerű székely 

ember, aki világot szeretne látni. Elmondta, hogy  abban az időben amíg a kb. 8000 km-t 

megtette az indiai útjáig kerékpárral, angolul, németül és experantóul tanult. Végül is 1972 

októberében indult el az indiai útjára. Most már gyalog autóbuszon, szekéren, vonaton, tevén. 

Mindig azon ami véletlenül útjába került. Elmondta ez az út csak úgy valósulhatott meg, hogy 

több száz levelezőpartnert szerzett akiket mindig felkeresett. De azt is elmondta szomorúan, hogy 

bizony sokszor zárt kapu várta sokszor épp a levelező partnerek segítették ki a legnagyobb 

bajból. Sok baja volt a határokon való átkelésekkel, mindenhol gyanúsan néztek reá. Nem volt 

sem luxus autóval járó dúsgazdag, s nem volt sem porból szakadt szegény vándor. Hátán ott volt 

egy hátizsák, benne nagyon kevés élelem, egy pár konzerv, ott volt egy székelyruha és egy 

tornacipő, meg egy marék föld a csomakörösi diófák alól. Hosszú útja Jugoszlávián keresztül 

kezdődött s folytatódott Bulgárián, Törökországon, Irakon, Kuweiten keresztül egész Indiáig, 

ahol nagyon sok kalandon ment keresztül. Nehéz útja volt, de mindenhol talált segítséget. Sok 

szegénységet látott.Városokat látogatott meg, falvakban együtt evett és aludt a faluszegényeivel. 

Sokszor volt része fenyegetésekben. De ő haladt célja felé Dardzsilingbe nemzettársa Körösi 
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Csoma Sándor sírjához amelyet el is ért s ahol meghatódva  rakta le markából a Csomakörösről 

hozott maroknyi hazai székely földet. Ezen sorokban nem volt célom útját ismertetni, mert a 

naplóját kiadták, s talán könyvtárakban meg is lehet találni. Egy meghatározására emlékszem 

„Olyan nagy volt a meleg és a szárazság, hogy a hátamon levő ingen fehéren porzott a kiizzadt 

só”. Talán ez sokat elárul azokról a körülményekről amelyek Indiában fogadták Jakabos 

Ödönünket. S még egy megmaradt emlék. Elmondta, hogy hogyan érkezett meg és hogyan látta ő 

a világ legszebb épületének tartott Tadzs-Mahal-t. Gyönyörű, csodás az épület maga, de sajnos 

körülötte ott vannak a gondozatlan utcák, szemét, kosz. Ezt a kettősséget látta meg Jakabos 

Ödön. 

 

* 

 

Nagy sikere volt, talán 1982-ben a magyarországi Kaláka együttesnek, a csíkszeredai 

fellépése amely egy hazai hosszabb turné egyik állomása volt. A Kalákáról, a Kossuth rádióból 

hallottunk és  kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan hangzik előadásuk élőben. Majdnem minden  

számuk ütemes tapsot kapott. A fergeteges taps, a közöttünk ülő securitátésoknak is szólt, s kifelé 

is. Nem rég emlékezett meg erről a felejthetetlen előadásról a Duna Tévében az egyik Grillus 

testvér. Emlékezett a csíki fergeteges tapsra, s a  forró fogadtatásra. Ritkák voltak már akkoriban 

is a magyarországi előadások. Emlékszem egy  kudarcomra is a Kaláka együttessel kapcsolatban. 

Még a 70-es évek végén jelent meg a Kaláka első nagylemeze, s egy alkalommal amikor  

Kolozsváron jártam kimentem az Ószerre s ott mit ad az Isten, eladásra kitéve a „ponyván”ott 

volt a Kaláka nagy lemeze. Rögtön megvásároltam még nem is alkudtam reá. Elég olcsón adták. 

Örvendezve vittem haza Csíkszeredába ahol a lemezlejátszóra tettem és akkor  tudatosodott 

bennem, hogy becsaptak. A lemez össze-vissza volt karcolva, nem volt élvezhető. Ezt az élményt 

is javították a Kalákások szép zenélésükkel és a magyar költök verseire írt dalaikkal. 

Feleségemmel Jucival és a kicsi Enikővel voltunk a hangversenyükön, mindketten frissen, 

megújulva, sok ifjúkori verset dalokkal díszítve hallgattunk újra. Egy életre szóló élmény volt, 

még ma is fülemben és lelkemben  hordom dalaikat. 

 Kiállításokra is eljártunk. Az 1977-ben Csíkszeredában megrendezett Gy.Szabó Béla 

kiállításra Enikővel mentem el. Nagyon szerettem a még Kolozsvárról ismert Gy.Szabó Béla  

fametszeteket, s itt Szeredában újra találkozhattam velük, persze sok új fametszettel  kibővítve. 

Két tömböt is vásároltunk és amelyikbe a szerző dedikációt is irt Enikő részére.  

Ott járt Banner Zoltán is 1984-ben talán, aki egy szavaló estén „Az én repülőgépem” című  

verses összeállítását mutatta be. Szép sikere volt, a csikszeredai közönség emlékezett a „Petőfi a 

hídon” című előadó estéjére is, s ezért is voltak olyan sokan az előadó estéjén. Sajnos nekem  

nem volt alkalmam látni a Petőfi a hídon című nagy sikerű estét. Emlékszem szavaiban úgy 

emlékezett a csíkszeredai  közönségre „mint az ő szeretett közönségére”. 

 

* 

 

  Színdarabokat is láthattunk leginkább kolozsvári, vásárhelyi, szatmári és temesvári 

előadásban. Temesvári előadásban láttuk a Svejket...Igaz én láttam a Svejket a kolozsváriak 

előadásában is. A főszerepet akkor Andrási Márton játszotta, s azóta is Ő az én igazi Svejkem. 

Horváth Béla pedig  az én igazi  tábori lelkészem. 

   Kolozsvári színészek nevei akikre emlékszem, de nem csak mint csíki  vendégjátékosok: 

Poor Lili a Bánk Bánból, Andrási Márton, Horváth Béla leginkább énekes komikusként, H. 

Bisztrai Mária, aki Groza Péter miniszterelnök leánya volt, édesanyja, Kapdebó Duci szinésznő. 
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Kocsis Lonci, Senkálszky Endre „A Tamás bátya kunyhójából”, ahol  a négert „niggernek” 

mondta, azóta én is amikor valamit ki akarok hangsúlyozni a négerekről nálam is „niggerek”. De 

emlékszem az Ember tragédiájában játszott Ádámjára és Caragiale kótyagos polgárára „Az 

elveszett levélből”. Márton János a zetelaki tanító kitűnő színész volt, emlékszem a Katona József 

„Bánk Bánjában” a Tiborc szerepére, mintha reá írta volna Katona József és a Balga ördög 

alakítására a Vörösmarty „Csongor és Tündéjéből”, László Gerő aki az én Néma Leventém, 

gyönyörű  beszédű színész volt, Dórián Ilona  az én örök  Júliám, Orosz Lujza az örök mama, de 

a Gertrudis szerepe is emlékezetes volt, a gyönyörű Bara Margit,  akire leginkább a Bakaruhában  

című filmből emlékszem, de Kolozsváron is láttam a színpadon, Bereczky Júlia az igazi 

színésznő, Széles Anna a gyönyörű szőke szépség, de Őt már csak leginkább a Tv magyar 

adásából ismerem, Barkó Györgyre talán a Sánta angyalokból, Czikéli László, akire még mint az 

Uniterekhez járó középiskolásra emlékszem. Emlékezetes a „Honfoglalásban” játszott szerepe  

Sebők Klára, Schasser Richárd, aki előttem végzett a Református Kollégiumban, Pusztai János, 

Imrédi Géza, a fiatal tehetséges Rekita Rózáliára, Ille Ferencre, Jancsó Miklósra, a gyönyörű 

Krasznay Paulára. Tóth Tamásra, aki iskolatársam volt Kolozsváron, szülei pedig híres 

kolozsvári hentesek voltak, ide csak azért került Tamás mert kolozsvári születésű volt és egy 

iskolába jártunk, Tamás Marosvásárhelyen lett kiváló színész, Halász Géza emlékezetes volt az 

„Elveszett levélben” mint Tipatescu,  Szabó Ernőre és Kovács Györgyre mint  Kossuth Lajosra  a 

„Fáklyaláng”-ban, Delly Ferencre, Miske Lászlóra, aki szintén iskolatársam volt és talán  

barátom is,  Csoma Juditra, ő reá inkább a Tv-ből. 

  A temesvári színészek közül emlékszem Sinka Károlyra a Svejkből a tábori lelkészre, 

Fábián Ferencre, Adleff Ingeborgra. 

  Emlékszem a szatmáriak több előadására is köztük a „Hippolit a lakájra”, amelyben Ács 

Alajos Scneidert játszotta, de azért is mert előttem végzett a Református Kollégiumban, Elekes 

Emmára, s az énekes Kisfalussy Bálintra.  

 S a vásárhelyieknek a Libikóka előadásukra Lohinszky Lórándal és Farkas Ibolyával. Ibi 

régi kolozsvári emlék, még abból az időből amikor a két líceum, mint a volt református fiú  és a 

leány líceum diákjai, összejártunk teadélutánokra és ott szórakoztunk, táncoltunk. Ibi egy 

egyenes  tartású, szép, sötét fekete hajú leány volt. Sokat táncoltunk együtt, nagyon jó táncos 

volt. Nagy színész lett belőle. Velük láttam a W.Shakespeare „Szentivánéji álom” darabját is, 

nagyon jó előadásuk volt. Néhény vásárhelyi színész akikre szívesen emlékszem vissza, még  a 

vásárhelyi  és a csíki  időkből: Borovszky Oszkár, akinek színpadi ruhájában játszottam Bonyhán 

a Budai Nagy Antalban, Kőszegi Margit, Erdős Irma, a két Ferenczy testvér, Szabó Duci, Kárp 

György és Ilyés Kingának a csodálatos verseire. 

            Ennyi színdarab és színész ötlött fel a visszaemlékezések során, de ennél sokkal több 

színdarabot és színészt láttunk.  

Sepsiszentgyörgyi színész nevek emlékezetemben: Dukász Anna, Botka László, Nemes 

Levente Krizsovánszky  Szidónia. 

          De ne feledkezzek meg a Kolozsvári Magyar Operáról sem, mert sok előadásukat láttam 

Kolozsvárt. Láttam a Háry Jánost, amivel megnyitották Kolozsváron a Magyar Operát. 

Emlékezetes előadások, ahogy az emlékeim között feltűnnek a Bahcsiszeráji Szökökútjában 

Zarémaként Lukács Mária szóló táncossal, a Rimszkij Korszakov „Aranykakas”, a Kacsó 

Pongrácz „János Vitéz”-e. 

            Sas László a Toscából, a Háry Jánosból és Tiborcként a Bánk bánból. A Sziciliai 

vecsernye, a Parasztbecsület, Puccini Toscája, Ottrok Ferencel a címszerepben, Bizet Carmenje, 

Vilkovits Katóval, Erkel Ferenc-Katona József Bánk bánja, Szilágyi Ferenc kalotaszegi  

énekessel a címszerepben. 
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Emlékezetes volt Lohinszky Lóránd a vásárhelyi „Pompás Gedeon”-ban, a „Vidám sirató 

egy bolyongó porszemért”-ben, mint „Prédikás”, s Kálvinként a Sütő András „Csillag a 

máglyán” című darabjában és az „Elveszett levél”-ben. 

 

* 

 

 1972-ben  a Marosvásárhelyi Könyvterjesztő Központ egy kérdőívet juttatott el azokhoz 

akik könyveket rendeltek meg tőlük. Így én is kaptam egyet, amelynek a címe: Mi az ön 

véleménye a könyvkiadásról és könyvterjesztésről? 

 1.Mit olvas legszívesebben?-politikai és társadalom tudományi irodalmat, 

                                              -szakirodalmat 

                                              -szépirodalmat (regény, novella, vers, színdarab, riport, útleírás, 

      történelem és irodalmi kritika, (az aláhúzottakat).          

 2.  Mit kifogásol a kiadóvállalatok tevékenységében? 

      Kevés magyar nyelvű zenei, művészeti, sport, szakmai, ezermester, lexikális könyv jelenik 

      meg. 

 3.  Mit szeretne olvasni, ami jelenleg nem kapható a könyvesboltokban?                                

      Vita Zsigmond könyveit. 

 4.  Mi a véleménye az utóbbi két évben megjelent könyvek nyomdai kivitelezéséről? 

      Sokat javultak,de még van sok pocsék munka. 

     Grafikai szempontból melyik könyv vagy sorozat tetszett? 

      A Kalevala, Téka, Petőfi Erdélyben. 

5.  Általában honnan értesült az új könyvek megjelenéséről?  

     Kirakatból, sajtóból, televizióból. 

6.  Milyen más  népszerűsítési formát javasol? 

     Külön standokat kiadónként és nyelvenként, (nem úgy  mint a bukaresti ezévi 

     könyvkiállításon a Kriterion tette. 

7.  Honnan vásárol leggyakrabban könyveket? 

     A könyvesboltokból és az utcai elárusítóktól. 

8.  Mit kifogásol a könyvesboltok munkájában? 

     1.nincsenek felkészült eladók. 

     2.a magyar nyelvű könyvek hol az idegen nyelvű könyvek  között, hol sehol. 

9.  Mi az ön foglalkozása? Agrármérnök, 36 éves. 

 

* 

 

Habár az 1972-es év azon évek között  volt, amikor egy cseppet enyhültek a nemzetiségi 

gyeplők, bizony akkor is látható, hogy a magyar nyelvű könyvek sorsa elég  szomorú volt. Igaz  

azokban az években még 1978 után is olyan  könyveket lehetett megrendelni u.n. könyvpostán 

például a csíki könyvterjesztőknél mint a lexikonok közül: „Új Magyar lexikon” I-VII kötet, 

„Világirodalmi lexikon” I-VI kötet, „Magyar értelmező szótár”, „Opera lexikon”, „Művészeti 

lexikon”, „Nobel díjasok kis lexikona”. Történelmi könyvek közül: Frazer A. „Mária a skótok 

királya”, Feleki L. „Napoleon”, „A csodálatos kaland”, Bezimenszkij „A titkos Barbarossa 

dosszié”.  

 Tehát összesen három történelmi könyv, s ezek közül még egy sem a magyar 

történelemmel kapcsolatos. Vigyázott a cenzúra arra, hogy mit hozzanak be Magyarországról 

nekünk, erdélyi magyaroknak. A képzőművészeti könyvajánlat is csak 5 könyvből állott, a 
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következő kötetekből: Új magyar képtár, (a régi már veszélyes lehetett volna), Mednyánszky, 

Borsos Miklós és Csontváry. Viszont érdekes az, hogy az  útikönyvek ajánlata elég bő volt 19 

kötet New Yorktól a Szovjetunión keresztül az Amerikai Egyesült Államokig, s benne az összes 

u.n. szocialista országgal, plusz Jugoszlávia. Az ajánlat térképekkel zárul: 10 címlettel ahol a 

zsebatlasztól kezdve még 9 európai ország autótérképét ajánlották a megengedett két évi, egy  

külföldi utazáshoz. 

 Ekkor nekem már kb.1000-1500 drb. könyvem volt, amelyeket még az egyetemi 

éveimben kezdtem gyűjteni. Örvendtem, hogy Juci a feleségem is szerette a könyveket és így 

nem gördített akadályokat könyvgyűjtő szenvedélyemhez. Sőt segített! Igaz sok esetben a 

konyhát, vagy a ruházkodást szűkítettem meg vele, de sikerült mindig vonalban tartani ezen 

költségeket. Szivarra, italra, nőkre nem költöttem soha. 

 Érdekes volt, a könyvgyűjtési gyengémet megismerték Bukarestben is a  Mezőgazdasági 

Minisztérium Talajjavító Főigazgatóságán is, (departament), és kérték, hogy olyan könyveket, 

amelyeket ők ott nem tudnak beszerezni, vásároljam meg nekik Szeredában. Ez itt könnyebb is 

volt, mert ők mindig csak román nyelvű könyveket kértek, amilyenre Szeredában nem nagyon 

volt kereslet, de azért küldték a román könyvek tömkelegét. 

                                                  Olvass románul székely! 

                                                  Persze, hogy nem tette! 

 A bukaresti központnak volt egy magyar alkalmazottja is, aki sokat segített nekünk neve 

Czédly József. Akit én úgy tartottam számon, hogy valahonnan  már régebbről ismerem, 

valahonnan a Magyar Népi Szövetség köréből, de amit sohasem kérdeztem meg tőle, míg végül 

1989  után tudtam meg az egyik újságban a vele készített interjuból, hogy jól emlékeztem. 

           Czédly úr felesége román volt, s a fia is csak románul tudott, de egyszer meglepett egy 

kéréssel. Szerezzek az unokájának egy magyar ABC-és könyvet. Örvendtem, mert sikerült egyik 

ismerős magyar tanítónőtől beszereznem és nagy örömmel adtam oda, aminek Ő is nagyon 

örvendett. Remélem a kis unoka azóta megtanult magyarul is. De voltak más román  

alkalmazottak akik könyveket kértek, sőt a vezérigazgatónak, akit miniszterként tituláltak, is 

jutott ezekből a könyvekből.  

A könyves történetek közül egy nagyon emlékezetes könyv volt, amelyről sikerült 

tudomást szereznem valahol. Hogy hol arra már nem emlékszem. S akkor, le is jegyeztem az 

érdekesebbeket a könyvből. A könyvet egy  moldovai csángó pap Ioan Ferent írta, már mint 

román  pap. A könyv címe „A kunok és püspökségük”; Cumanii şieoiscopia lor, fordította 

Domokos Pál Péter, kiadta a Budapesti Szent István Társulat 1981-ben  Bp-en. Valamikor a 

szerző csángó-magyar volt. 

Jegyzeteimből:  
-Erdély Keleti és Déli szomszédja 1068-tól Kúnország. 

-Ungro-Vlachiát 1324-ben hívja életre Róbert Károly, a későbbi Munténiát. Nagy Lajos  pedig 

csak 1352-ben létesítette Kara-Bogdánia, (fekete), néven a  későbbi Moldovát. 

-40.000  kun 1238-ban II-ik Endre engedélyével költözik Magyarországra.   

A könyv román címe: „Cumanii şi episcopia lor” de  Dr. Ioan Ferent, (valamikor Ferenc), 

paroh Blaj.Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1933. I.Ferent Bákó megyében a 

Tatros parti Dormánfalván, (Dormănesti), született 1886-ban, római-katolikus, csángó-magyar. 

Rechiţeni, Dumafalva  plébánosa volt. 

A könyvel kapcsolatos feljegyzések: 

-az „úz” szó a török nyelvben szabadot jelent. Az úzokat a kínaiak KIUS-nak nevezik vagy KUS-

nak, az arabok Ghus-nak nevezik, török nép. 

-„og-úz” egyik águk, amiből lesz a szeldszuk, egyik nagyhercegségük nevéről. 
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-„oez-bég” ma üzbég = szabad birtokot jelent. 

-úz eredtű név az úz és az ojtuz. 

A besenyök Dobrudzsába húzodnak. 

-az úzok Úzo-Limma-úz ingovány, dobrudzsai ottlétük emléke. 

-tirak, úz vezér. 

-géták = úzok. 

-selte = besenyő vitéz. 

-tatu = úz vezető, (herceg). 

-haemusi valachok. 

A kunok török eredetű nevet viselnek, nevük a kom vagy kum szóból származik= fövényt, 

pusztát, szteppét, síkságot jelent, (kara-kum = fekete-sikság). A szlávok poloveceknek mondják,  

amely a pole vagy polo szóból származik s mindkettő, (kumán vagy polovec), szteppe lakót 

jelent. A németek walven, feln, falewa szóval jelölik, mely az ógermánban szintén síkságot? 

síklakókat? jelent. Keleti források kipcsákoknak mondják. 

A kunok, úzok és a besenyők ugyanazon nép tagjai, az úzok a nemesebbek. Nem mongol 

nép. Turanid, tugor kán vagy kun vezér, aipa herceg kun, koncsag kun kán, kuten, kun kán. 

 

BAGDY DÁNIEL. 

 

  Róla külön  részben kell beszámolnom, több  nyomós okból kifolyólag is. Egyik ilyen ok, 

hogy benne egy olyan önzetlen sokoldalú nemzeti beállítottságú magyar embert ismertem meg, 

akinek egyetlen célja volt a külföldre szakadt magyarokat segíteni: könyvekkel, lemezekkel stb. 

akkor amikor a román-magyar viszony kezdett nagyon is nehéz lenni. S egy másik kemény ok az, 

hogy ez az ártatlan viszony, a román szekuritátéig vezetett el. Pedig csak a könyv  szeretetével és 

annak beszerzésével kapcsolatos lehetne, a következő nem mindennapi történetem is. 

  A 70-es évek végén még el-el jutott hozzánk egy-egy  magyar könyvkiadó könyvajánlata 

is, talán a Könyvvilág vagy a Könyvbarát  volt a címe? Nem tudom, s ebben üzenetek is voltak 

Magyarországról más határon túli részek felé és vissza is, az olvasók részéről. Egy alkalommal 

egy olyan üzenetet olvastam amelyben egy budapesti olvasó erdélyi olvasóhoz fordul, hogy 

könyvcsere révén nálunk kiadott könyvhöz juthasson. Én örömmel olvastam ezt a kölcsönös  

segítési viszonyt és semmit sem sejtve vállalkoztam is erre, s egy levélben megkérdeztem, hogy 

milyen könyvekre van szüksége és azt is megírtam, hogy milyen könyveket szeretnék rajta 

keresztül megkapni. Írd és mond, elindult a könyvcsere, jöttek mentek a könyvek és a levelek 

Addig amíg legalább is levélben, megbarátkoztunk és felajánlotta, hogy meglátogatna Erdélyben, 

Csíkban. De mivel számos levele és képeslapja, meg az általa küldött könyvek ma is megvannak 

olvassunk bele bővebben, ezekbe  levelekbe, képeslapokba. Mindezekből bő és hiteles képet lehet 

kapni az akkori  állapotokról, a két „baráti, szocialista állam közötti viszonyról”. S arról, hogy az 

elnyomó államnak, milyen  kijátszási lehetőségeket eszeltünk ki annak idején. 

Indításként, két általa küldött idézetet ismertetek, amelyeken keresztül meg lehet ismerni  

levelező partnerem: „Nem  urai, hanem számadó őrzői vagyunk e világi életünknek”  Pápai Páriz 

Ferenc. Amelyet 1979 szeptember 30-án Budafokról küldött, a következő kísérő szöveggel: 

„Születésnapja alkalmából szeretettel kívánok jó egészséget és további minden jókat”                                                                                                                 

Bagdy Dániel 

 A másik idézet mély vallásosságára utal, református volt, és mégis egy Albrecht Altdorfer 

Krisztus  keresztre feszítése  című festményét ábrázoló képeslapjáról van  

           „Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért”   János  evangéliuma 10:11. 

A hozzám küldött első megmaradt képeslapja 1978 szeptember 30-áról van. 



318 

           „Kedves Kiss Károly! Hosszú ideje hiába várom válaszát. Talán nem kapta meg 

levelemet? Amennyiben  ez a lap kezéhez jut, legyen szíves, valami módon reagáljon. Szíves 

üdvözlettel Bagdy Dániel.  A  mellékelt kép, a Halászbástyáról. 

Első 1978 XII. 4-én keltezett megmaradt levelét, egészben olvashatóvá teszem. Ebből  sok 

mindent meg lehet ismerni. Megismerése fontos, az elkövetkezendőkben is. 

     Kedves Kiss Károly! 

 Mint már képeslapon is értesítettem, megkaptam november 22-i keltezésű levelét.  

Remélem, hogy ezúttal nemcsak képeslapon, (a vizsolyi református templom  belsejét ábrázolja), 

hanem ez az, immár harmadik, levelem is eljut Önhöz. Mindenesetre ajánlva adom fel, így 

legalább reklamálni  tudok majd ha ismét „elkallódik”, (u.m. a román Postán?).  
 Mindenek előtt bemutatkozom, ezt is már harmadszor teszem meg. 26 éves villamos  

mérnök vagyok, a Postánál dolgozom, az országos rádió, Tv-és mikrohullámú hálózat tervezése  

a fő munkám. 

Érdeklődési köröm a magyar művelődéstörténet, történelem ,irodalom, (főleg a XVI-XVII-

ik századi), néprajz, népművészet, ezenkívül az általános művelődéstörténet, filozófia, irodalom, 

zene. 

Budapest  XXII-ik kerületében, annak a Budafok nevű részében élek a szülői házban. Két 

leánytestvérem van. Református vagyok, sokáig kántorkodtam és énekkart vezettem a helyi 

gyülekezetben. Egyelőre ennyit  magamról. 

Nagyon örülök, hogy a kért két könyvet, el tudja  küldeni. A HÉT 1978-as évkönyvét itt is   

szerencsésen sikerült megvennem, s közben Brassóból is kaptam egy példányt az 1978-as  

Hargita Kalendáriummal együtt. Nagyon tartalmas kiadványok, legalább is számomra sok újat 

mondtak. Írja, hogy vannak kint magyar, csángó és székely népdalos lemezek. Kérem ismertesse 

ezeket kicsit részletesebben, engem mint írtam nagyon érdekel a népzene, de csak a hiteles eredeti 

vagy művészi feldolgozás. A Kolozsvári Magyar Opera  lemeze is érdekelne. 

 Tudakozódni fogok, hogyan rendelhetném meg az Ön számára a „Könyvvilágot”. Ha 

másképp nem, számonként fogom küldeni. E levéllel egy időben adom postára a „Téli 

Könyvvásár 1978”című prospektet. 

 Kívánságait illetően az alábbiakat közölhetem. Károlyi Mihályné: „Együtt a 

forradalomban, együtt a száműzetésben” című két kötetes könyve kapható, viszont postán való 

átküldése, az én érzésem szerint is, kockázatos lenne. Van egy sepsiszentgyörgyi cserepartnerem 

Dranik Ferenc, az Ő számára is több ilyen témakörű könyvet raktározok, (ezt is), kedvező 

alkalomra várva. 

 Habár eddigi tapasztalataim alapján, több mint húsz könyvet küldtem át postán, csak 

néha van „probléma”, (egy Vlahicára útnak indított csomagom két hónap múltával érkezett csak 

célba, s egy könyv Kosztolányi Dezső Színházi esték II. kötet el is tűnt, azóta sem értem miért?!). 

Viszont erősen kétlem, hogy az első vagy a második világháborúval kapcsolatos könyvek is  

könnyen zöld utat kapnának. Minden esetre beszerzem a két kötetet, s ha akár Ön, akár én 

észreveszek valakit, aki útja során átvinné, majd értesítjük egymást erről! 

 Kérem  a küldött prospektusból válasszon ki több címet, s közölje  velem, hogy talán még 

karácsonyra elküldhessem. Úgy emlékszem a múltkor postáztam Önnek egy „Ajándékozási 

tanácsadót” is.  

 Én egyelőre csak ennyit kérek, várom az Ön részletes kívánság listáját! 

 Kérem írjon magáról is, foglalkozásáról, családjáról, életéről! 

 Én amennyire anyagi lehetőségeim engedik, mindenben igyekszem szolgálatára lenni, s 

ha esetleg barátai, ismerősei kérnének valamilyen könyvet, folyóiratot, hanglemezt, teljesíteni 

fogom kérésüket! 
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 Abban a reményben, hogy ezúttal megkapja levelemet is, zárom levelemet. 

 Minden jót kívánok és tisztelettel üdvözlöm, Bagdy Dániel 

 

Budafok, 1978 XII. 4 

   
 Állandó problémánk lett a levelezésben  és a könyvküldésben az a kérdés, hogy  a címzett 

megkapja-e  a küldeményt vagy nem. Ugyanis éreztük, hogy éberen működik a szekuritate! 

1978-hátra levő részében csak levelező lapokat küld december 31-el bezárólag. Összesen még 7 

darabot. 

1978.09.12-én, Látkép Szent Gellért szobrával. Idézet: „Ezután csak képeslapokkal fogok 

kísérletezni”. Kéri  tőlem, a Vámszer Géza „Életforma és anyagi műveltség” című könyvet. 

1978.X.26-án, képeslapot küld  Budapestet bemutató 4 képpel. Jelzi, levelemet 1 1/2 hónap 

múlva sem kapta meg. Jelzi, hogy milyen beállítottságú és listát kér tőlem. 

1978.12.1-én, Képeslap a Vizsolyi református templomról, (XIII-XIV. század). Örömét fejezi ki, 

hogy november 22-én írt levelemet végre megkapta és új levél elküldésével fog próbálkozni. 

1978..XII.11-én,  a következő képeslapon Sióagárdi népviseletben levő kislányok vannak. 

Kedves Kiss Károly! 

Folyó hó 1-én örömmel olvastam írását és a küldött „Könyvbarátot”. Magam is küldtem 

1-én képeslapot, 4-én ajánlott levelet, 4-én és 5-én könyvismertetőket. Karácsonyra elküldöm a 

Károlyi Mihályné könyvét, (Együtt a forradalomban, együtt a száműzetésben), holnap postázom. 

A decemberi könyvvilágot, Az Élet és Tudomány Kalendáriuma még nem jelent meg, a Füles  

évkönyvet küldeni fogom. Addig minden jót, kívánva szeretettel üdvözlöm!  

                                                                                                             Bagdy Dániel  

1978 XII.14-én, egy Budapest látképen írottakból a következőket idézem. „A mai nap kaptam 

meg nagy örömmel a Hargita 79-es  Kalendáriumát. Nagyon köszönöm. Én 12-én postáztam az e 

havi könyvvilágot, ma pedig a Károlyi Mihályné könyvet ajánlva. Kérem mihelyt megérkeznek 

értesítsen!” 

1978.XII.15-én, képeslapon Szigetcsépi ikon, ( u.m: Mária  Jézussal). 

Justinus Kerner idézet : 

„Azt nem tudom ,hogy honnan jöttem 

sem azt mily út lesz mögöttem  

de jól tudom,hogy szeretet 

áll őrt fölöttem, s el nem feled.”  

Boldog Karácsonyi ünnepeket kívánok, Bagdy Dániel 

 

1978.XII.31-én, képeslapon Budapest Mátyás templom és a Szentháromság szobor. 

Jelzi a képeslapon, hogy elküldte az Élet és Tudomány kalendáriumot, a Károlyi Mihályné 

könyvet és a  Könyvvilágot. E képeslappal be is fejeződik a képeslapok küldése 1978-ban. Az 

1979-es évet, csak egy képeslappal  kezdi el Bagdy Dániel. 

1979.01.17-én, képeslapon rimóci népviseletű  lányok. Kéri a „Változó valóság” című könyvet, 

és megkérdezi, hogy kedvemre vannak-e a képeslapok? Melyik fajtát szeretem a népviseletest 

vagy a városokat ábrázolókat? 

1979.II.09-én, képeslapot kaptam tápé-i népviseletű lányokkal. 

Tisztelt Kiss Károly! 

Január 19-én adtam fel az Ön címére egy hosszabb levelet, melyre a mai napig nem 

kaptam választ, talán nem kapta kézhez? Egy közvetett ismerősömmel elküldtem Brassóba  Illyés 
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Gyula könyvét,feladtam a januári Könyvvilágot s holnap adom a februárit. Beszereztem a 

Kíváncsiak Klubját s a Fürge ujjakat is küldeni fogom, ha kedvező híreket kapok Öntől, eddigi 

küldeményeimet illetően. Kérem ne sajnálja a fáradtságot és írjon! Ennek reményében  üdvözlöm 

tisztelettel Bagdy Dániel.  

1979.II.28-án, egy hosszú levélben keres meg Bagdy Dániel. 

Tisztelt Kiss Károly ! 

Február 18-án keltezett levelének kézhezvétele után azonnal küldtem egy képeslapot, (a 

sümegi várat ábrázolta). Mivel azoknak a könyveknek a postán való elküldése, melyeket kért, 

enyhén szólva kétséges, megadtam otthoni telefonszámomat, (465-776). Ha valaki ismerősei 

közül Pestre utazik, az esti órákban ezen el tud érni, napközben munkahelyemen tartózkodom, 

Postai Tervező Intézet 630-630 és 241 mellék. Szomorú dolognak tartom, hogy a nemzetközi 

távhívásba bekapcsoltak szinte minden európai országot, így közvetlen kapcsolással hívhatom 

Jugoszlávia, Lengyelország, Csehszlovákia, NDK, NSZK, Hollandia, Belgium, Franciaország, 

Nagy Britannia stb. minden jelentősebb városát, csak épp Románia lóg ki a sorból. S mivel a 

Postánál dolgozom, biztos forrásokból állíthatom, ennek nem technikai akadályai vannak! Abban 

a kedvezményben részesülök, hogy határon belül 20 kg-nál könnyebb csomagot ingyen  

szállíthatok. Ezért arra kérem, ha valaki ismeretségi köréből nem Pestre hanem bárhova vidékre  

utazik, írja meg tartózkodási helyének címét, továbbítani fogom a könyveket. 

Családommal együtt szívesen állunk azok rendelkezésére akik felutaznak Pestre, de nincs 

biztosítva szállásuk. Országunk azon államok széles köréhez tartozik, melyekben az 

állampolgárok vendéglátói joggal is rendelkeznek. Ezt a gondolatsort nem  folytatom..., (Ő tudta, 

hogy nálunk ez a jog nincs meg, s bizony ez a dolog engem veszélybe is sodort később, pedig be 

sem fogadtam). Ennek ellenére virágzik az idegenforgalom és tele vannak a szállodák. 

Irigylem viszont gazdag könyvtáráért! Én még csak kb.a fele mennyiségű könyvel 

rendelkezem mint  Ön, de tekintve, hogy 1978-ban is több mint 200 kötetet vásároltam, ez a szám 

rohamosan gyarapodni fog.  

 Lassan lemezgyűjteményem is növekszik, jelenleg 350-400 darab, mint tudja, nálunk  

kiváló minőségű lemezeket gyártanak s a választék szépen bővül. E tekintetben Ön hogy áll? 

Népzene, Bartók és Kodály  rendelkezésére állnak? Nagyra értékelem gyűjtő munkáját, örömmel 

olvasgatnám céduláit, (u.m. ezt a dolgot a szekuritaté megjegyezte jól). Remélem, ha a nyáron 

ellátogatok Erdélybe, szót tudok majd keríteni erre. 

 Köszönöm a frissen küldött három könyvet, a Népismereti dolgozatok’78 már igaz 

megvolt, de tovább tudom majd ajándékozni. Nagy örömmel és érdeklődéssel olvasgatom a 

KORUNK 78-as évkönyvét és a „Változó valóságot”. Elmondhatom, hogy engem, családom 

tagjait, munkatársaimat s mindenkit akinek csak megmutattam, szíven ütött a szociográfiai  

tanulmánykötet 243. oldalán található rövid kérdés-felelet idézet. Nem tudom, ez mennyire 

levéltéma, de ha lehet, írjon erről: ez a helyzet általános? 

 S ha már a gyerekek az iskolában nem a saját népük történelmét tanulják akkor édes 

szüleik, vagy ha árvák, akkor gyámjaik, ismerőseik miért nem beszélnek nekik erről? Véleményem 

szerint ha egy nép elfelejti múltját, történelmét, az új nemzedéknek egyre kevesebb a fogalmuk 

nemzetük irodalmáról, festészetéről, zeneművészetéről, helyesen írni már a tanáraik sem tudnak 

lassan, akkor tényleg jönni fog a nagyszerű halál... 

Lehet, hogy most túlságosan elragadott a hév s a képzelet, de nem vagyok tájékozott a 

kinti helyzetet illetően eléggé. Rá vagyok utalva az itteni újságok nagyon lassan melegedő híreire, 

s a romániai lapok semmitmondására, elhallgatására, a vezérszólamok harsány trombitálására. 

 Áprilisban kapok jelentősebb fizetésemelést, s így a jövőben többet tudok majd segíteni. 

Nemrégen indítottam útnak jó néhány folyóiratot, napilapot cserepartnereimnek, ha jó 
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százalékkal megérkeznek, ki szeretném bővíteni ezt a „tevékenységemet”. Mint Ön is 

tapasztalhatta, a könyvvilággal szemben nem támasztanak akadályt, ebből akár többet is  

küldhetek, ha igénylik. A napokban adom majd fel a Kíváncsiak klubjával együtt a Fürge Ujjak új 

kötetét. 

Abban a reményben zárom levelemet, hogy baj nélkül eljut Önhöz, mindenesetre 

figyelmeztessen, ha komolyabb decrescendót kell majd alkalmaznom következő leveleim írásánál, 

de most valahogy  ez a 243.oldal kihozta belőlem...talán megérti. 

            Tisztelettel üdvözlöm családjával együtt. Minden jót kívánva Bagdy Dániel 

            Budafok 1979.II.28 szerda 

A Kriterion Kiadó 1978-ban kiadott „Változó valóság”című kötete Hermann Gusztáv 

„Felsőboldogfalva útjain” című írásának 243. oldalán a következőket olvashatjuk: „Ismeri-e 

múltját a falvak népe, múltját, amely varázstükörként kivetíti a letűnt idők mérhetetlen 

szenvedéseit, de megláttatja jelenünk örömét, jövőnk szépségét?  Beszélgettünk. S.J. tizenhatodik 

éves, nyolc osztályt végzett farcádi fiú, L.É: ugyanolyan korú hodgyai  kislány. Mindketten jó 

tanulók voltak a VIII. osztályban. Megkérdezem: Mit tudtok a székelyek eredetéről? L.É., 

(bocsánatkérő mosoly, alig észrevehető vállrándítás, hosszú restelkedő hallgatás). Nem tanultuk. 

S.J., (zavart töprengés után) A székelyeket a XV. században telepítették be. 

A 80-an éves óczfalvi Márton Mózest nem kell biztatni. A feltett kérdésre ömlik belőle a 

szó. A 68 éves lengyelfalvi Datki Lajosból szintén. A 68-éves farcádi népköltő László János egész 

kis verses epikai alkotásban, sok fantáziával adja elő az eredet, az itt maradás és megmaradás 

történetét. Vajon amikor S.J. és L.É. 70-80 évesek lesznek, mit válaszolnak a kérdésre? Legyünk 

bizakodóak”. 

Orbán Balázs szerelmese és életrajzírója Mikó Imre fogalmazta meg: „A múlt nem 

mögöttünk van, hanem  alattunk. Azon állunk és, tegyük hozzá mi, csak arra építhetjük a jövőt”. 

1979.II.25-én, képeslapon jelzi, hogy február 18-án keltezett levelemet megkapta s a 3 küldött 

könyv is megérkezett. Ígéri Illyés Gyula „Hunok Párizsban” című könyvének az elküldését. 

Márciusban újabb csomag elküldését jelzi előre. 

1979.III.03-a, képeslapon Károlyi Gáspár szobra. Tudatja, hogy egy hosszabb levelet küldött s 

megköszöni a 3 küldött könyvet. 

1979.III.24-én, képeslapon Hollókői népviselet, (palócok). Jelzi, hogy ott Magyarországon 

minden jelentősebb  romániai folyóiratot megkap. S kérdezi milyen  folyóiratot, újságot küldjön? 

1979.IV.8-án, levél érkezik. III. hó 22-én írt képeslapján, (Szent Anna tó) értesít, hogy  küldött 

két levelet. Én mindez idáig csak a Könyvbarátot és egy Hargitából kivágott cikket kaptam meg, 

kézzel írott levelét nem. IV.hó 6-án adtam postára Domokos Pál Péter könyvét, (Hangszeres 

tánczene a XVIII-ik századi Magyarországon), és mellette Somasz Tóth Kálmán: „Maróthi 

György és a kollégiumi zene” című rokon tárgyú kötetét. Ez utóbbit nem kérte, de remélem 

kedvére lesz. 

1979.IV.21-én,  levél jön-idézetek a levélből „Értesítem, hogy több ízben ígért levelét a mai 

napig nem kaptam meg, így március 1-én elküldött levelemre még nem érkezett válasz.  

Kislányától kaptam viszont egy kedves  képeslapot, melyen Mini Pajtás Rejtvény Magazint kért, 

legnagyobb sajnálatomra, bárhogy is igyekeztem, nem tudtam megszerezni, elfogyott, helyette a 

pajtás kettős számát küldtem. Gyermekeinek Hollós Korvin Lajos „A vörös torony kincse” és 

Móra Ferenc „Rab ember fiai” című ifjúsági regényeket küldtem el.” Sikerült Csíkszeredába  

eljuttatnom Thuróczy: „Magyar Krónikáját”, Ladó Dénesnek és Elemérnek, Alszeg 57-re. Ha 

érdekli ez az igazán értékes és szép könyv, kérem keresse fel őket, biztosan szívesen kölcsönzik 

egy időre”.  
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1979.IV.26-án, levélben, „A készülő fényképalbum gyarapítására küldöm ezeket a képeslapokat, 

rajtuk sárközi népviselettel, ez egy ősi református tájegység Szekszárd városa alatt. Levelére, 

melyet 10  nap múltával kaptam meg, igyekszem mihamarabb válaszolni”. 

U.I.: Vajon megkapják-e a rendben küldött Könyvvilágokat ? (Állítólag a márciusi  nem jutott 

át...). 

1979.V.2-án, hosszabb levélből idézek: „Megkaptam képeslapját, melyen két könyv 

megérkezéséről tudósít”. „Olvastam, hogy elég nagy a hiány ifjúsági könyvekben Önöknél, ezért 

gondoltam, hogy küldök néhányat”. „Úgy látszik, május közepén alkalmam nyílik néhány könyvet 

kézben elküldeni, mihelyt útnak indítottam őket, képeslapon értesítem”. „Sepsiszentgyörgyről 

értesítettek, hogy a februári és márciusi szám nem jött meg. Önnél mi a helyzet? Az említett 

számokat alaposabban megnéztem, vajh’ mi a probléma? Ismertettek bennük néhány a 

Tanácsköztársaság évfordulójára megjelent könyvet, talán emiatt nem engedték át a határon? 

Mindenesetre szomorú ha  ez lenne  az ok az elkobzásra. Szívesen részt vennék a klézsei kalákán 

(u.m. a Tv magyar adása által volt szervezve), ha bele tudnám illeszteni nyári programomba. 

Összesen 12 nap szabadságom van, ezt kell beosztanom. Persze, ha sikerül kocsival mennem ez 

sokat segítene a dolgon! Viszont arra kérem, írjon erről a témáról részletesebben, hogy zajlanak 

le ezek a „Kalákák” mi történik rajta, hogy vonják be a közönséget? 

 A moldvai magyarokról sajnos nagyon keveset tudok, múltjukról még csak-csak, de 

jelenlegi helyzetükről szinte semmit. A Művelődés című folyóiratot olvasom rendszeresen, ebben 

alig van valami róluk .A HÉT ’78-as évkönyvében volt egy cikk „Akiket Moldovába szólított a 

hívatás”, vagy valami hasonló címen. Ebben eléggé elszomorító képet festettek a Moldovába  

került magyar értelmiségiek helyzetéről, elrománosodnak, a gyerek már nem tud magyarul. 

Vajon ez általános kép? Mennyire „irányított”. A friss diplomások elhelyezése? A magyar 

nemzetiségűek magyar lakta területre kerülnek-e?  Itt nálunk eléggé elterjedt az a nézet, hogy 

„szétköltöztetik, szétszórják őket”. Ha nem veszélyes ez a téma, írjon valamit róla. Levelem végén 

felsorolnám kéréseimet, melyeket a Kriterion 1979-es terve alapján állítottam össze: 

-Egri László: Barlangászok könyve, (Kriterion kiskalauz). 

-Jakó Zsigmond-Juhász István: A nagyenyedi kollégium diákjai a XVIII.-XIX .sz-ban. 

-Közös sors hullámhosszán. 

-Az Erdélyi Helikon levelesládája I-II.   

S végül 5 drb. Téka kötet: 

-Avvakum protopópa: Önéletírása. 

-Fülep Lajos: Művészek és koruk. 

-Mohy-Nagy  László: A festéktől a fényig. 

-Plank Max: Modern fizikai világkép. 

-Malthustól a Római Klubig. 

A „Selyemsárhajó”-t már megkaptam, én is nagyon érdekes könyvnek tartom. Az Édes 

anyanyelvünk-ből majd küldök mutatóba példányt, szerintem többet ér egy vastag nyelvművelő 

könyv elolvasása mint ez az aránytalanul drága folyóirat ( 8 Ft). 

Abban a reményben, hogy a következő levele még hosszabb lesz, mint az előző, kívánok 

minden jót az egész családnak. Barátsággal  Bagdy Dániel 

1979.V.6-án, vasárnap, rövid levél. Idézet belőle: „Örömmel küldöm ezt a három, a visegrádi 

Mátyás palotát ábrázoló képeslapot, gyűjteményének bővítésére”. 

1979.V.20-án, rövidebb levélben kérdezi „a még április 9-én küldött két ifjúsági regényt 

megkaptam-e, a lányának küldött három Pajtás megérkezett-e ?” 

„Május 14-én kézben indítottam útnak három könyvet: 

-Utazások Erdélyben. 
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-László Gyula: A kettős honfoglalás. 

-Képes Krónika”. 

„Holnap adok fel egy  nagyon érdekes folyóiratot, a „Valóság” májusi számát, többek 

között hosszabb cikk van benne a bukovinai székelyekről, azután Páskándi Géza írása a 

kisebbség pszichológiáról. Ezt Önnek küldöm ki először, kérem mihelyt megérkezik, értesítsen: 

így elindítom más cserepartnereimnek is! Tehát várom mielőbbi válaszát.” 

1979.VI.13-án, szerda este, 

Kedves Kiss Károly! 

Megkaptam régen várt hosszú levelét. Mielőtt azonban én is hasonló módon válaszolnék, 

szeretném megkérni egy baráti szívességre. 

 Ma kaptam a megrázó hírt Szentkeresztbányáról, (Vlahiţa), hogy első erdélyi  levelező és 

könyvcserepartnerem Ferencz Csaba geológus mérnök június 3-án tragikus hirtelenséggel 

elhunyt, (u.m.emlékszem az egész megyét megrendítette a hír s a körülmény ahogy történt, egy  

gáz kigőzölgő kútnál a gáz nívója alá bujt, geológus mérnök létére, s rögtön megölte a gáz), 35 

éves volt, legutolsó levelét május 28-án keltezte hozzám. Nehezen tudok szavakat találni a 

fájdalomtól, mert bár az életben nem láttuk egymást, (1 éve leveleztünk), összes erdélyi levelező 

partnereim közül Ő állt legközelebb hozzám, tényleg barátok lettünk. 

 Ha sikerül nyáron eljutnom Erdélybe, mindenképpen ellátogatok szüleihez, hisz’ Őt már 

nem láthatom, de addig is arra a szívességre kérném meg Önt, hogy a nevemben nyilvánítsa a 

szülői házban mély részvétemet és fájdalmamat, s helyezzen Csaba sírjára virágot a 

szentkeresztbányai római katolikus temetőben...régóta sírtam már, de most tele van a szemem  

könnyel... 

Mit tudnék még mondani? Talán ismeri Thornton Wildev gyönyörű kisregényét: a Szent 

Lajos király hídját. Ebből idézném a záró sorokat: „nemsokára mi is meghalunk, minket is csak 

egy kis ideig szeretnek még, aztán elfelejtenek. De a szeretetnek ez teljesen elegendő, a szeretet 

minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakadt. Annak aki szeret, nincsen 

szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a 

szeretet, csak az marad meg, az élet egyetlen értelme”. 

Csaba szüleinek neve és címe: Ferencz András és neje András Teréz,                                                      

Szentkeresztbánya Múzeum utca 13. Előre köszönöm szívességét és fáradozását. 

            Baráti üdvözlettel  köszönti Bagdy Dániel 

 

Itt van az első utalása egy nyári erdélyi utazására, amely számomra veszélyes lett. 

Keményen bele szólt a szekuritáté. 

 

1979.VIII.2-án, levélben kérdez,idézetek: „Utoljára június 12-én érkezett levél Öntől számomra 

levél”. „Ha csak egy lehetőség adódik, augusztus 2.felében Erdélybe utazom vonattal. Ettől 

függetlenül egy ismerősömmel küldök át az Önök számára 4 könyvet és 1 folyóiratot. Szeretném, 

ha ezek megérkezéséről haladéktalanul értesítenének! És örülnék, ha tudhatnám otthon 

tartózkodnak-e aug. 2.felében, ha Csíkszeredán járnék, ellátogathatnék-e Önökhöz? Nem tudom, 

tényleg ennyire nehezére esik-e Önnek a levélírás vagy eltűntek valamelyikünk levelei a postán? 

Várom  mihamarabbi jelentkezését, szeretettel üdvözlöm kedves családjával együtt  

                                                                                                                                    Bagdy Dániel” 

Ezekben az időkben a telefonom állandóan berregett, kattogott, nem működött s egy a 

javításra kiküldött postai alkalmazott megsúgta, hogy a telefonom azért működik ilyen rosszul 

mert lehallgatják. Megrettentem! Leveleim tűntek el, a felém feltett könyvek, képeslapok nem 
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érkeztek meg. Rájöttem a valóságra, figyel a szekuritate! S ez be is igazolódott nemsokára. 

Bagdy Dániel erdélyi  látogatása alkalmával. De még van egy levele, az utolsó. 

1979.VIII.9-én, csütörtök este írt levele: 

 

Kedves  Kiss Károly! 

Legutóbb augusztus 2-án írtam Önnek levelet, kislányának 4-én küldtem csomagot, 5-én 

rövid levelet. Most ismét írok pár sort, hogy megköszönjem Ferencz Andráséknál nevemben tett 

részvétlátogatását. Már más alkalommal jeleztem, hogy kézben küldtem ki Önnek 2 Magyar 

História kötetet és egy folyóiratot, Enikőnek 2 képes Történelem könyvet. Talán mire soraimat 

olvassa, meg is kapta őket. A „Tiszatáj” című Szegeden megjelenő folyóirat hosszabb interjút 

közöl Domokos Pál Péterrel, igyekszem majd ezt személyesen elvinni. Ebben a cikkben idénre   

ígéri a szerző  „...édes hazámnak akartam szolgálni...” című vaskos kötetét. Ma vettem meg Beke 

György „Meghívó nélkül”, (Riportkönyv Erdélyből), című könyvét. Van benne például egy 30 

oldalas írás Demse Antal Klézséről címmel. Nem tudom, érdekelné-e? Holnap adok fel az Ön 

címére  három Könyvvilágot, arra kérem, hogy kettőt küldjön tovább az alábbi címekre: 

Égető Béla, 2200 Brasov, str Nisipului de Jos nr 20. 

Barabás László, 4225 Reghin, str Iernuteni Bl 12 ap 9. 

Mellékelten küldök három képeslapot: Székely Bertalan: Az egri nők 

                                                              Szalatnay  József: Kodály Zoltán 

                                                              Munkácsy Mihály: Liszt Ferenc 

 Kedvére vannak-e vajon az ilyen kategóriájú, történelmi témájú festmények, híres 

emberek portréi, képeslapok? Szívesen küldenék ez esetben ilyeneket is. A mielőbbi személyes  

találkozás reményében szeretettel üdvözlöm kedves családjával együtt Bagdy Dániel 

                                                                                                                          

 A találkozás meg is volt, de olyan előzmények és történések közepette amelyek egy életre 

szóltak. Ha jól emlékszem telefonon értesített arról, hogy átlépte a határt és Sepsiszentgyörgyre  

érkezik, majd Uzonka fürdőre, s utána meglátogat engem is. Fel is készültem a fogadására, s a 

szemben levő Fenyő szállóban le is foglaltam neki egy szobát, mert abban az időben, idegen 

állampolgárt befogadni és éjszakai szállást adni tilos volt. 

 Érkezése után, Uzonka fürdőről felhívott és értesített, hogy ahogy eljött 

Sepsiszentgyörgyről ahol járt és megszállt, a szekuritate házkutatást tartott, s nagy baj van. 

Uzonka fürdőn is nyomában van a szekuritate. S ilyen körülmények között jön hozzám. 

Fogadom-e? Fogadtam! Fenn járt nálam a lakásomban, megkínáltuk kávéval, kajával. Ajándékot 

adtunk át, Ő is hozott könyveket. Beszélgettünk este sötétedésig, amikor átvonult a szállodába. 

Másnap találkozásunk után elmondta, hogy az éjjel nem tudott nyugodtan aludni mert körülötte 

járkáltak, hangosan beszéltek, csapkodták az ajtókat. S reggel a szobalányok elmondták, hogy a 

szekuritate emberei megkérdezték, hogy mikor jött haza? Mit csinált itthon? Merre járt? Hogyan 

aludt, volt-e kinn az éjjel? Valakivel beszélt-e a szállodában? Mindezek nem voltak jó előjelek 

arra az időre ami után elutazik tőlünk Bagdy Dániel. S így is lett! Rögtön elutazása után,  két   

civil ruhás idegen csengetett. Bemutatkozásuk után...a szekuritate két tisztje volt. Egyik jól tudott 

magyarul a másik kevésbé. De románul kezdtek el beszélni, magyar nyelvtudásukat később 

vettem észre amikor a magyarországi könyvekről, Bagdy Dánielről kezdtek faggatni. 

 A feleségemet és  a gyerekeket kiküldték a szobából és az ajtót becsukták. Hárman 

maradtunk. Első kérdéseik banálisak voltak: Mit csinálok? Hogy vagyok? A gyerekekről a 

feleségemről kérdeztek. Én nagyon ideges kezdtem lenni. Tudtam, hogy miért jöttek, vagy  

leginkább biztosan sejtettem, de nem tudtam mit tudnak? Addig amíg kezdtek reá térni a Bagdy 

Dániellel való találkozásomon történtekre, keményen kérdezve! Kérdéseikből hamar rájöttem, 
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hogy leveleinkből mindent ismernek. Őket inkább a Bagdy Dániellel történt találkozásunkon 

elhangzottakra voltak kíváncsiak. Lehet, hogy ezt nem tudták lehallgatni, vagy azt tesztelték, 

hogy menyire vagyok őszinte velük szemben. 

  Hamar következtettem, hogy itt nincs mit tagadni. Tudnak a levelekből mindent, viszont 

én azt is tudtam, hogy nem tettem semmit ami államellenes lett volna,  egyszerűen véleményemet 

közöltem a leveleken keresztül, egy  magyarországi ismerősömnek. Naiv álláspont lehetett, de 

arra jó volt, hogy hamar elhitettem velük, hogy őszinte vagyok. Úgy ítéltem meg akkor is  és  a 

későbbi fejleményekben is, hogy úgyis mindent tudnak ezért nincs mit tagadni. Az első 

látogatásuk alkalmával  kemény kérdéseikre elmondtam, hogy Bagdy Dániellel addig soha sem 

találkoztam, ezt talán el is hitték mert többet nem is kérdezték. A következő kérdésük az volt, 

hogy hogyan ismertem meg? Elmondtam egy „Könyvvilág”-bani hirdetésen keresztül. Ezt is  

elfogadták. Milyen szándékkal vettem fel vele a kapcsolatot? Kérdezték. Könyvek kölcsönös 

cseréjének érdekében, válaszoltam. Milyen könyveket kértem és miért? Próbáltam felsorolni a  

könyveket, igaz nem abban a sorrendben amelyben ők óhajtották volna, hanem vegyesen nem 

történelmi és történelmi  könyveket. Aztán reá kérdeztek, hogy nálam aludt-e Bagdy Dániel?  

mondtam, hogy nem a Fenyőben vettem neki szállodai szobát. S miért jött? „Látogatni, 

ismerkedni és könyveket hozott” amelyeket meg is kellett mutatnom. Miről beszéltünk? Egy 

távoli utazás utáni érkezés alkalmával, szerencsére „keményebb” dolgokról nem beszél az ember, 

gondoltam. Inkább arról, hogy  bemutatkozol s az útról beszélgetsz. Én a családot mutattam be  

Bagdy Dánielnek. Igaz Bagdy Dániel elmondta a Sepsiszentgyörgyi és az Uzonka fürdői 

üldöztetését is. Amit én is elmondtam nekik. Csodálkoztak azon is, hogy tudom és azon is, hogy 

elmondom nekik. S ez így ment majdnem  3 órán keresztül. Ők kérdeztek és én feleltem. 

 Furcsa volt, hogy olyasmiket is kérdeztek amelyekhez a mi  kapcsolatunknak nem volt 

semmi köze. Például azt kérdezték, hogy Bagdy Dániel nem érdeklődött a román katonaságról, 

vasutakról, rendőrségről, a munkások helyzetéről. Ezek s más hasonló kérdések valamilyen más 

gondolatokat ébresztettek bennem. 

 Talán Bagdy Dánielnek lehettek más megbízatásai is Magyarországon? De ez a kérdés, s 

még a gyanúja sem nem vetődött fel bennem, a leveleket olvasva. Nem adott rá okot kérdéseivel, 

véleményeivel. 

 Három kínos óra letelte után, elköszöntek és avval mentek el, hogy rövidesen vissza 

fognak térni. Másnap jöttek is. Ekkor már arról kérdezősködtek, hogy még ki tudott a Bagdy-val 

való kapcsolatomról, kinek küldött könyveket, s milyeneket? De felvetettek egy furcsa kérést is, 

amiről előbb nem beszéltek. Kérték, hogy mutassam meg azt a cédula rendszert, amit vezetek? 

Ennek a cédula rendszernek a létezését csak a leveleimből tudhatták  meg. 

 Elővettem egy-két cédulával tele ládát és nézegetni kezdték a cédulákra írottakat. 

Mindketten magyarul is tudtak olvasni. Egyikük, feltételezésem alapján Marosvásárhely mellől 

lehetett, valahonnan Szentannáról. Ugyanis vásárhelyi emlékeim szerint itt tanultak meg az ottani 

románok kitűnően magyarul. Innen származott a bonyhai román rendőr is, aki szintén kitünően 

tudott magyarul. 

 Olvasmányaik, nem hozhattak valamilyen  különös eredményt, mert több feltett kérdés 

után arra kértek, hogy válasszak ki vagy 10-15 cédulát és vigyem fel a rendőrségre. Furcsa  

kérdésük az volt, hogy egy agrármérnök miért foglalkozik történelemmel, néphagyományokkal, 

népművészettel, helytörténettel s különösen a magyarság és székelység történelmével, s miért 

nem foglalkozik a mezőgazdaság különböző ágaival, kérdéseivel? Válaszoltam reá: „Így 

születtem, így halok meg”. 
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 Amit tudomásul vehettek. Felkértek, hogy ezután  lehetőleg ne foglalkozzam a cédulás 

rendszer bővítésével. Valahogy így mondták, hogy „nem javasolják a cédulás rendszer bővítését  

s másoknak ne is mutassam meg, hogy létezik. Mindezt az érdekemben mondják! jegyezték meg. 

 Azon az estén kiválogattam 20 olyan cédulát amely épp a román-magyar  kapcsolatokról 

szólt, meg olyanokat amelyek nem borzolhatták fel kedélyeiket. Miután felmentem a rendőrségre 

és átadtam, elfogadták, bizonyára átolvasták és betették a doszáromba, lehet ma is ott vannak  

valahol. Ezután ritkábban csak két-három naponta jöttek, s mindenféle kérdéseket tettek fel, 

amire én igyekeztem mindig őszintén válaszolni. Barátaimról, családomról, gyerekeimről, 

munkahelyemről, munkatársaimról, utazásaimról, szokásaimról, hobbijaimról, ismerőseimről, 

kapcsolataimról, szüleimről. Szép lassan levetkőztettek, teljesen megismertek, addig amíg úgy 

két heti vallatás után, hol otthon, hol fenn a rendőrségen, megköszönték, hogy  őszinte voltam s 

szabadon  engedtek. 

 Persze mindez a vég ma, annyi év után nagyon szépnek tűnhet, de akkor abban benne 

lenni, bizony nagyon nehéz volt. Nehéz volt elviselni az állandó feszültséget, az állandó 

kérdezősködést, az állandó gyanúsítgatást, a sokszori fenyegetést, az állandó stresszben való 

tartást. Ezek keményen lesújtottak reám, feleségemre, a gyerekekre. Munkahelyemen is tudtak 

róla, Ádámot az igazgatót is értesítették, s talán rajta keresztül tudták meg a munkahelyemen is. 

Égett a föld alattam, áruló vagy? Hazafi vagy? Vagy csak egyszerűen a fajtámért való 

aggodalmaim voltak? Mire kértek fel, ott benn? kérdezhette bárki. Besúgó lettem? Mindezekre a 

kérdésekre kellett legalább magamnak és feleségemnek választ adnom. Szerencsére Juci kitartott 

mellettem végig! Nem lettem besúgó! De megjártam az akkori poklok-poklát. Ma is kétségeim 

vannak! Felteszem magamban a kérdést, hogy amint a levelekből is látszik, semmilyen 

államellenes tevékenységet nem folytattunk, egyszerűen emberi érzéseinket, meglátásainkat 

cseréltük ki. Ez akkor bűn volt! 

Evvel a szekuritátés beavatkozással, a  Bagdy Dániellel való kapcsolatom talán örökre 

megszakadt. Akkor biztosan!  Még 1979.XII.13-án küld egy utolsó karácsonyi köszöntőt. Talán 

fel szerette  volna  venni a  kapcsolatot, de már nem volt kivel. 

„1979 karácsonyán sok szeretettel köszöntöm az egész családot, minden jókat kívánok az 

új esztendőre valamennyiüknek egyaránt”. Bagdy Dániel 

                                                

Budafok 1979.XII.13-án, csütörtökön. 

Levelezői és könyvcserés barátságunk emléke, a ma is létező képeslap albumomban az 

általa küldött  összesen 59 drb. képeslap. S egy  nyugta és egy postai utalvány amelyet Brassóban 

kaptam akkor amikor 1979 február 15-én feladtam Bagdy Dániel részére 3 könyvet: 

1.Népismereti dolgozatok, 2.Korunk Évkönyv 1979 és 3. a Változó valóság 1978-as kiadását. Az 

értéke a könyveknek 50 lej és a postai portó költsége 5 lej volt. A feladás azért történt Brassóban, 

mert könyveket csak ott vett fel a posta külföldre küldve, Szeredában nem. S a kiadás dátumát 

azért kellett minden könyvnél feltüntetni, mert 1945 előtti könyveket nem volt szabad külföldre 

küldeni. 

            Mindezekért az ártatlan levél váltásokért, akkor az akkori állambiztonság három személyt   

fizetett. Bizonyára jó pénzel! 

 

* 

 

1979 .III. 8-án a Nők Napján , Enikő lányom  a következő köszöntőt  írja édesanyjának:   

      Ma köszönti minden gyerek 

      akit a legjobban  szeret. 
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      Ibolyákkal egy csokorban, 

      én is a szívemet hoztam. 

      Szépen kérlek, vedd kezedbe , 

      szereteted  melengesse. 

                                           Szeretettel Enikő.  

 

* 

 

De  ahhoz, hogy megértsük az 1985 utáni éveket, leírom a csíkszeredai HARGITA 

napilap 1986-os évi január 26-iki számát amelyben köszönti Ceauşescu-t a „nagy Conducătort” 

születésnapja alkalmával. Ez a lapszám olyan volt amit senki sem olvasott el, még a hátsó oldalán 

sincs sem sport, sem időjárás. Mind a négy oldal „őt” dicsőíti. Az első oldalon fenn  nagy piros 

betükkel: „Jó egészséget,sok boldogságot, hosszú életet, (1989 decemberéig)  kívánunk Önnek 

szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs!  Alatta „Világ  proletárjai egyesüljetek!” 

Alatta nagy méretű kép amint a pionírok köszöntik a  „Conducătort”. Jobb oldalt egy vers  

Murgu Pál aláírással, címe JÖVÖNK HITÉVEL, Nicolae Ceauşescu elvtárs tiszteletére. 

                                     „Januárban fölragyog, 

                                     Kibontakozóban a jövő...” s így tovább. 

 S alatta egy feltehetőleg szerkesztői köszöntő, ebből csak egy mondat is elég. „Minden 

esztendő januárjának, a mai napján az ország Első Emberét, kommunista pártunk főtitkárát, 

köztársaságunk elnökét, valamennyiünk bölcs vezetőjét Nicolae Ceauşescu elvtársat köszöntjük 

születésnapja és hosszas forradalmi tevékenységének kezdete alkalmával”. S alatta a Román 

Kommunista Párt Hargita Megyei Bizottsága távirati köszöntője „Mélyen tisztelt és szeretett 

Nicolae Ceauşescu elvtárs!” címmel. Az újság, belsejében sem különbözik az első oldaltól.  

„Szeretett vezetőnket köszöntjük” fejléccel egy vers szól Virgil Teodorescu  pártköltőtől 

„Akiben erősen bízunk” címmel és „S akire féltőn-szeretve vigyázunk”, utolsó sorral. Két cikk 

próbál egy kicsit eltávolodni az ömlengéstől és mindennapi kérdést hoz fel de amikbe akarva-

akaratlanul be kell szőni a „Conducătort”. A cikkek címei „Termékeny esztendők” és „Tizenhét 

kincskereső” az utóbbi attól a Zöld Lajostól, aki megmentette a szárhegyi Lázár kastélyt. Nehéz 

lehetett neki is megírni ezt a cikket. A harmadik oldalon nyolc gyermekvers és kilenc 

gyermekrajz dicsőíti a „Conducătort”. A versek főbb címei „Születésnapra”, „A párt”, 

„Ceauşescu”, „Románia”, „Köszöntő”, „Az igaz ember”. Szegény tanítónénik, akik kiötölhették 

ezeket a  „köszöntőket”.  

A negyedik oldalon is róla zeng a dal, idézetekkel és a külpolitikájáról zengve  

dicshimnuszokat. Még beszámolnak a szerdai születésnapi rendezvényekről. S egy negyed 

oldalon szólnak emberibb dolgokról is, s a tv Ceauşescut köszöntő műsorairól, már megint!, 

jókívánságokat közölnek. Jó tudni rovatban arról írnak, hogy hogyan lehet egy jégvirágos ablakot 

könnyen megpucolni? Egy másik nyúlfarknyi cikk szól a tavaszi készülődésekről, meg a 

búcsúzást említik a csíkszeredai almérnöki VII-ik végzőseitől. De néhány sorban szólnak arról is, 

hogy pékséget avattak Kobátfalván s tanácsot adnak röviden a gyermekgondozási segélyek 

ügyében. Az utolsó sarokban szerény megemlékezés egy eltávozott szeredai emberről is, megfért 

az utolsó oldal utolsó sarkában. 

 De a Hargitának voltak zűrösebb számai is. Egyik hasonló ünnepi szám első oldalán egy 

hosszabb versben köszöntötték a vezért, de ha össze olvasták a sorok első betűit az igazi 

véleményt lehetett megkapni. Sajnos a szövegre már nem emlékszem. Akkoriban egy magyar 

hölgy volt a művelődési titkára a megyei pártbizottságnak, akinek nagyon nehezen sikerült 

kimosni valahogy  ezt a „szennyest”. 



328 

 Az előbbi ismertető egy ünnepi szám, rövid ismertetője volt azoknak, akik nem 

olvashattak ilyesmiket. 

De azokban az időkben az én agyam is termelt, olvassuk csak:  

Magyarázatok. 

 TIGRIS, természete tigris természet, szeret támadni, határozott, de van benne macska 

tempó is, dörzsőlködik, szeret de szereti azt is, ha minden este lefekvés előtt megsimogatják.  

Szereti a tengerészeket mert azok hasonlítanak reá, de egy kicsit féltékeny is reájuk mert ők a 

tengerészek, többen vannak. Szereti a nyelves puszit a szomszédból és szeret havon járni télen. 

 KATONÁK, harcias természetű, de a harcban, a hátországban szereti a legjobban. A 

díszlépést nem szereti. Nem tud lőni...de van egy nagy  adottsága  „nagylelkű”. 

 FÉNYKÉP, mindent elmond rólad...?! 

  ŐNARCKÉP, szép vagy, de van szebb is nálad, például a másik kép... 

-szereted  a modern kozmetikát mint például az uborka tejet s a kókusz vajat? 

-borbély nincs a közeledben, de hiú természetű is vagy... 

-bárány szemeid vannak. 

 STRUCC, politikailag nagyon felkészült, szeret politizálni de szeret elbújni is a   

felelősség elől, struccpolitikus. Nem szokott tojásért sorba állni, a tojást haza viszik neki! Nem 

tudja, hogy mi a „tojáspróba?”... 

 GYEREK KOCSIBAN, az én uram családias, szereti a családot, de a családon kívül is 

szereti...a rokonokat. Nem szereti ha tanítják...van rengeteg élettapasztalata. Este fél kimenni 

egyedül, ezért jár „ kettesben” a sötétben. 

 APÁCA, leplezi érzelmeit de adakozó kedvű, a képen is látható, a csizmáit az asztalon 

szokta tartani, s ezért sokan nem tudják, hogy  reggel hogyan köszönjenek neki. Vallásos 

természetű de gyónni nem mer, mert sok az apáca ismerőse. 

Ezekben a leírt megfigyelésekben és jellemzésekben bizonyos a közelemben létezett  

személyeket szerettem volna  magamnak leírni, megörökíteni nevek nélküli típussá alakítani.   

       

RITKA DE TARTALMAS KÜLFÖLDI ÚTAZÁSAINK.  

 

 Csíkból ottlétünk alatt, ha jól emlékszem négy vagy öt alkalommal utaztunk vagy utaztam 

külföldre. Akkoriban a külföldi utak nem voltak túl drágák és kétévenként két kereset mellett 

megengedhettük magunknak, hogy a lehetőség szerint a szocialista országokba  mi is elmenjünk. 

Jártunk többször Budapesten, Pozsonyban kétszer, egyszer Prágában és az 1980-as a moszkvai 

olimpián, amikor Moszkvából elrepültünk Bakuba, Azerbajdzsán fővárosába is, onnan Kievbe, s 

vissza  Kisinyovon keresztül Bukarestbe. 

 Juci ezenkívül járt még a  kórusával Budapesten és én is jártam a vállalati kollégákkal ott. 

 Első  külföldi utam Budapestre vezetett,  a vállalat szervezésében. Ez 1975-ben volt, s róla 

csak annyi írásos emlékem van, hogy  megmaradt egy  képeslap, amelyet akkor ott vettem, amely 

a Mátyás templomot ábrázolja,  s amelyre a következőket írtam fel emlékül: „1975 IV.17-én 

Mátyás templom és Fortuna borozó, 1 pohár egri bikavér 10,40 ft, aláírva”. Ez volt az első 

magyarországi utazásom is, először léptem át a román-magyar határt vasúton, Biharkeresztesnél, 

s az első magyar állomás Ártánd volt amelyet megláttam. 

 Sajnos Juci nem volt velem, s így csak egyedül érezhettem a magyar haza közelségét amit 

annyira vágytam, s érzékenyülhettem el. Ezt is megérhettem! De addig is elmondom, hogy 

Nagyváradon egy jót tudtunk mulatni a kollégákkal, a színház közvetlen közelében lévő 

vendéglőben, akkor még magyar muzsikát játszottak ott is. Kitűnő este volt, soha sem lehet 

elfelejteni. 
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 Igaz, mi  mind Magyarországra  készültünk és egy kicsit feldobott ez az érzés, hogy haza 

megyünk, az igazi hazánkba, oda ahol várnak és oda ahol nem vagyunk másodértékű polgárok, s 

ahol mindenki megért minket. Akkor még így éreztük! Azóta...? Volt a december 5-iki 

népszavazás amikor a magyarok kommunista része, megtagadott minket. Nekik csak azt  

kívánom mindegyiküknek, hogy  bár lenne részük a  80-an éves román  fennhatóságából! 

  Szállásunk a Körös folyó mellett levő szállodában volt, jól aludtunk, de  reggel már 

találkoztunk a bejáratnál, magyar áruval csencselő cigány asszonyokkal. Jó jel volt! 

S következett a határ, előtte az útlevél és a vámvizsgálat. Igaz, egy kicsit tartottunk a 

vámvizsgálattól mert mindegyikünk vitt egy pár feles konyakot, ami akkor Magyarországon 

román valuta volt. Szívesen vásárolták a magyarok. De nem volt semmi baj! Csak ilyen legyen a 

visszatérés is, gondoltam magamban, akkor amikor magyar könyveket fogunk hozni és magyar  

csecse-becséket a családnak. ajándéknak. Következett a magyar határ első átlépése, sírtam 

magamban, végre otthon vagyok gondoltam 39 éves fejjel először. De jöttek a magyar  

határrendőrök és megvizsgáltak. Ruhájukon HÖR felirattal, amit nem tudtunk, hogy mit jelent,  s 

máris másképpen éreztem magam! Később megkérdeztük mit jelent a HÖR = Határőr, ilyen 

egyszerű volt a válasz. A vámosokkal sem volt baj, úri emberek voltak. Mindannyian jól 

öltözöttek és fegyelmezettek és szigorú kinézésűek voltak. De miután megszólaltunk magyarul, 

megoldódott szigorúságuk. Legalább is mi úgy érzékeltük! Kollégáim is meg voltak hatódva, 

mert nagy részük szintén először lépte át a  magyar határt. Csak néztük egymást és örvendtünk, 

otthon éreztük magunkat végre. Fogadott a Nagy Magyar Alföld, s rajta a magyar emberek és a 

magyar állam. Így éreztük, benn mélyen, a lelkünkben. 

  A  budapesti szállásunk, az akkori Lenin körúti Béke szállóban volt, én egy egyágyas 

szobát kaptam, aminek nagyon örvendtem mert így nem kellett senkihez igazodnom, helyben 

pénzt is tudtunk váltani, igaz csak a megszabott, ha jól emlékszem 250 lejt. De az átnyújtott 

konyak megtette a hatását és többet is váltottak a pénztárnál. Az étkezésünk is itt volt 

megszervezve ahol olyan kiszolgálást láttunk amelyet otthon sohasem pipálhattunk. A szalvéta is 

kétféle volt, papír és szőtt szalvéta. Gyönyörű bordó színű, szokatlan színben. A napi 

programunkat egy  magyarországi hölgy vezette, aki amikor beszállt a tele autónkba, románul 

köszöntött amit mi felháborodottan vissza utasítottunk „Itt nincsenek románok!” mondtuk 

felkiáltva, „Itt mind magyarok vagyunk!” 

   Akkor sült ki, hogy a hölgy nagyváradi származású és azt hitte, hogy egy igazi román 

csoportja van. De mi a székely csoportja lettünk rögtön, s egy  román szó sem hangzott el többet. 

Első utunkon megnéztük a Halász-bástyát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Budapestre, a Mátyás 

templomot amelyről édesanyám már referált s a mellette levő Hilton szállót. A Mátyás 

templomban láttuk a  koronázási palástot, Béla király síremlékét, s hallgattuk, hogy török időben 

a templomot a  törökök istállónak használták. Nagy élmény volt látni, a kint levő Szentháromság 

szobrot is. S ekkor kerültünk be az ottani egyik közeli utcában levő Fortuna borozóba,  ahol az 

ebéd mellett, én rendeltem egy pohár egri bikavért s az árát magasnak találva megörökítettem 

magamnak. Jártunk a  Magyar  Nemzeti Múzeumban, s a Művészeti Múzeumban. Gyönyörű 

élmény volt számomra is, minden látogatás. De eltelt a hét és haza kellett indulni. Mindenki 

bevásárolt, könyveket, csokoládét, Duna kavicsot, szappanokat, s  még ki tudja mennyi mindent. 

A határon nem vettek el senkitől semmit, még a román vámosok sem, mindenki megúszta, jól 

elrejtette a rejteni valókat. Visszafelé Kolozsváron megálltunk, s a sétatéri kioszk vendéglőben  

vacsoráztunk. Örvendtünk a sikeres útnak, a sikeres vámvizsgálatnak, s a feszültségek fellazulása 

után, olyan székely mulatságot csaptunk, hogy a még az ott levő vendégek is velünk táncoltak. A 

zenészek akkor még Kolozsváron is magyar muzsikát húztak, különösen ha egy nagyobb összegű 
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pénzt tettünk a vonójukba. Szólt a Csárdáskirálynő, a Szép Város Kolozsvár, s mindazon magyar 

táncdalok amik akkor voltak divatosak. 

 Megmaradt  egy  vonatjegyünk az 1978 április 3-iki indulású Csíkszereda-Pozsony útról 

két személyre, Juci és én. A vonal Csíkszereda-Arad-Kürtös-Lökösháza-Komárom-Komárno és 

Pozsony volt. Ezt az utat Jucinak egy tavaszi vakációjában jártuk meg. Április  3-án indultunk és 

20-án érkeztünk vissza. Az út 472 lejbe került oda-vissza ,két személy részére. Nem volt drága, 

kibírható volt. Egy-egy igazolást kaptunk a Román Nemzeti Banktól arról, hogy hívatalosan 

kivihetünk beváltásra 250-250 lejt fejenként, amiért az egyik 250 lejért Magyarországon az 

IBUSZ-nál beváltva 2277 forintot kaptunk. Ez nem volt sok, de megélni meg lehetett belőle. 

Igaz, én felmentem a Magyar Nemzeti Bankba és elmondtam, hogy Erdélyből Csíkszeredából 

jöttünk a feleségemmel és kérem ha lehet egy kisebb mennyiségű pénzt váltsanak be. Emlékszem 

amikor a hölgy meglátta a zöld román útlevelünket csak annyit mondott: „Arra az útlevélre nem 

váltunk pénzt!”  Nagyon-nagyon rosszul esett ez kijelentése a hölgynek és elszomorodtam. Látva   

a szomorúságomat  a szigorú hölgy egy cseppet megengesztelődve azt mondta, hogy menjek fel 

az első emeletre, s ott a Magyar Nemzeti Bank  alelnökénél próbáljam meg a váltást. 

  A piros posztóval bevont lépcsőkön felmentem, hogy megkapjam a jóváhagyást. Sikerült! 

Az alelnök elvtárs miután meghallgatta kérésemet jóváhagyta, hogy a dugi pénzünket beváltsuk. 

Igaz, megjegyezte, hogy mi kaptunk már engedélyt Romániában arra, hogy román pénzt 

beváltsunk Magyarországon. Én válaszként nagyon szépen megköszöntem és így lementem a 

hölgyhöz akinek már telefonon megjött a jóváhagyás és  felválthattunk még 500 lejt. Meghatott 

az alelnök elvtárs jóindulata. Ha jól emlékszem a budapesti napok alatt amit ott töltöttünk Juci 

egyik nagybácsijánál Mágori Béláknál, az Alkotás utca 39-ben, egy kicsi-kicsi szobában 

töltöttük, de az is jó volt, mert  a pénzünk különben a szállásra mind elment volna. 

 Így maradt pénzünk könyvekre, kajára, múzeumok megtekintésére és például arra, hogy 

elmenjünk a Mikroszkóp Színpad 1978 április 15-iki előadására. Igaz amikor az előadás 

kezdetekor odamentünk jegy már nem volt, s nagyon bizonytalan lett a bejutásunk. De 

szerencsénk volt Környei Erzsébet művészeti titkárral, aki  meglátott, hogy szomorkodva  állunk 

a hallban s vártunk, hátha hoz valaki egy eladó jegyet. Talán észre vette, hogy nem vagyunk  

pestiek s megkérdezte honnan vagyunk. Elmondtuk, s  erre  ő sarkon fordult és  néhány perc 

múlva kezünkben  volt a két jegy UTALVÁNY néven. Egyik szólt a jobb páholy 5-ös székére,  a 

másik a bal páholy 5-ös székére. Az utalványokat máig megőriztük, mert habár nem voltunk 

egymás mellett, az előadás nagyszerű volt. Nagyon jól szórakoztunk. Hofi is játszott. s ez 

mindent megmagyaráz. 

 Eljártunk Imets Lajos bácsiékhoz is a Szilágyi Erzsébet fasor 95-be, akik csíki 

származásúak voltak, s ők voltak azok, akik nekünk megrendelték a magyarországi lapokat, s ki 

is fizették ott Magyarországon, s mi amikor ők Csíkba jöttek, román lejben  fizettük ki nekik. 

Nagy szerencsénk volt velük, mert előre egy évre biztosítva volt a magyarországi lapok 

kifizetése. Igaz ez nem jelentette azt, hogy a lapokat meg is kaptuk mind, mert ha valamelyik 

lapban egy kis  történelem, vagy valami erdélyi vagy határon túli magyar probléma jelent meg, 

azt a románok nem kézbesítették ki. Ha valamelyik héten egy lap nem jött meg tudtuk, hogy a 

cenzura működött. 

 Imets Lajos bácsi és a neje nagyszerű emberek voltak. Lajos bácsiban igazi székely szív 

dobogott, s ezt  felénk is kimutatta tetteivel. Levelét és emlékét őrizzük! 

 Találkoztunk Juci nagynénijével is, aki a Kós Károly által tervezett Wekkerle telepen 

lakott családjával. Szeretettel fogadtak. Lányát és vejét is megismertük mindketten tanárok. 

 Kihasználtam az alkalmat és végig sétáltam a negyedet és csodáltam a Kós Károly  által 

tervezett házakat, kapukat és közösségi épületeket. Egy cseppet Kalotaszegen éreztem magam. 
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Utána elmentünk a Déli Pályaudvarra, ahol egy ebéd után, az ottani vasúti vendéglőben kértem 

egy pohár bort. 

  S ekkor jött a meglepetés! Ugyanis a pincér megkérdezte: „Fehér bort, vagy vörös bort 

parancsol?” Miután választottam, következett a második kérdés, „Édeset, vagy száraz bort?” S  

teljes meglepetésemre, a harmadik kérdés is elhangzott felém „Badacsonyit? Egri bort?”s 

felsorolt legalább még 5-6 borfajtát amiből választani lehetett és kellett. Ilyesmihez mi itthon, 

nem voltunk hozzá szokva! Ha bort kértünk, a pincér hozta az éppen kidugott üvegének a borát és 

töltött. Ez már nyugatot jelentett! Jól esett! 

 Jucit, amíg én vásároltam az állomás üzleteiben, megállította két Jehova tanú, akik neki 

kezdtek Jucit meggyőzni hitük felsőbb rendűségéről. De Juci állta a sarat! S avval mentek el, 

hogy legközelebb biztos beáll soraikba. 

 Csak ez a legközelebbi találkozás sohasem valósulhatott meg. Így Juci megmaradt  

becsületes reformátusnak. 

 Végig jártuk az antikváriumokat, könyvesboltokat s minden más üzletet. Mindenhol 

kaptunk valami érdekeset, ami nekünk tetszett és meg tudtuk vásárolni. Emlékszem egyik  

élelmiszerboltban felfedeztük a finom helyben készült banánszörpöt. Ilyesmi nálunk nem volt 

akkoriban, lehet még ma sincs. Nagy pohárban mérték ki, az előttünk kikavart szörpöt. Fenséges 

ízű volt, s mi ittuk vágyszomjosan! 

     

POZSONY. 

 

 De következett az út második fele, Pozsonyig. Amikor a helyjegyet vettük a következőt 

tanultuk meg a  pénztárnál. Szob-Sturovo-nál kell átlépnünk a magyar-csehszlovák határt. Szob a 

magyar és Sturovo-Párkány a csehszlovák oldal. A csehszlovák határőrök és vámosok már  

Budapesten felszálltak és megkezdték az ellenőrzést. 

 Nekünk csak egy kis csomagunk volt, s így meg sem kérdezték, hogy hova megyünk. De 

jött a határ, s itt már minden megváltozott. A feliratok, az emberek és a katonák öltözéke. Már a 

Dunának az északi részén voltunk, ahol kerestem a magyar feliratokat s néha egy-egy fel is 

bukkant, egy-egy falu szélén. Boldog voltam, itt is  vannak  magyarok!  

 Pozsonyba érkezve az ottani turistaközpont elkalauzolt fel a Kis-Kárpátok nyúlványán 

levő kolibákhoz, fel Pozsony tetejére. Itt még hideg volt, különösen egy kétszemélyes faházban. 

Éjjel dideregtünk, összebújtunk és egymást melegítettük. Fent Pozsony felett, ahová egy városi 

autóbusz vitt fel, volt egy vendéglő, ahol szerettünk volna eladni egy-két üveg konyakot, hogy 

legyen egy kicsi csehszlovák pénzünk is. Sikerült is eladni, oroszul, meg-kézzel lábbal 

alkudozva. S így már volt is egy kis pénzünk. Leültünk vacsorázni. 

 Figyeltem az embereket, hogy milyen nyelven beszélnek, nemsokára az egyik sarokban  

gyanús lett két személy, akik más hangsúllyal, s halkabban beszéltek mind a többi szlovák. Ezek 

magyarok-gondoltam és oda mentem hozzájuk. A megfigyelés sikeres volt, tényleg magyarok 

voltak. Még ott is a távolban, meg lehet különböztetni a magyart, a többitől. 

 Beszédbe elegyedtünk s kértük, hogy magyarázzanak valamit Pozsonyról. Munkások 

voltak, szűk beszédűek, s így hamar befejeztük találkánkat. De így is jól esett, hogy ebben a 

szlovák tengerben, magyar szót is hallhattunk.  Még akkor este,  csúnya havas szél fújt, s a hideg 

házacskákban mint ahogy az előbb is jeleztem, bizony  jól megfáztunk. A Kárpátok még ott ha 

kicsik is, csak a Kárpátok! 

 Reggel, a városi busszal ereszkedtünk le a városba.  A központban nagy szlovák szobrok 

fogadtak. Valamilyen szlovák harcosokra emlékezve, emelték a szobrokat. Nem értettük a 

szlovák szót, s a feliratokat és így még ma sem tudom, hogy kiket ábrázoltak a szobrok. Ezután 
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következett egy nagy áruház meglátogatása, talán 8-10 emeletes. Délre kifáradva értünk le az 

emeletekről. Vásároltunk is apróságokat. Délután, megnéztük a koronázási templomot ahol piros-

fehér-zöld emlékszalagokat is láthattunk. A templom szentje Szent Márton. 

 Meghatott az a csend és az az áhítat ami a koronázási templomot átjárja. Történelmet ad át 

nekünk, kései magyaroknak, akár  Magyarországon, akár Erdélyben, akár  a Felvidéken élünk. 

Ebben a koronázási templomban 1563 és 1836 között 11 magyar királyt és 8 királynőt koronáztak 

meg. Olvastuk a Turista Kalauzban. 

 Jártunk az ottani Madách Imréről elnevezett magyar könyvesboltban. Meglepett a helyi és 

magyarországi könyvek bő felhozatala. Vásároltunk is egy párat de féltünk attól, hogy 

valamelyik határon elveszik. Ezért nagyon óvatosak voltunk. Nagyobb volt a meglepetésem és a 

bánatom akkor, amikor abban a pozsonyi sikátorban,  amelyben a  Madách könyvesbolt is volt, 

egy kicsit lejjebb a sikátor jobboldalán egy antikvárium rácsos és poros, ablakában megláttam 

eladásra kitéve gróf Bánffy  Miklós regény trilógiáját Az erdélyi történetet, Megszámláltattál 

1935, És híjával találtattál 1937 és Darabokra szagattattál...1940-es kiadású köteteit, halina 

kötésben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. S ami még borzasztóbb volt, hogy egy általam 

elérhető áron. Sokáig néztem, gondolkodtam, mérlegeltem. Vajon ezt a három  kötetet, át lehet-e 

vinni úgy a határon, hogy ne kössenek bele a cseh vagy a román vámosok? Végül is nem mertem 

megvenni, féltem, hogy a határon a vámosok kegyetlenül elveszik. Azóta is fáj, hogy ezt a  

trilógiát halina kötésben, ott nem vehettem meg.  

            Azóta meg van a trilógiám, de sajna, nem a gyönyörű fehér, halina kötésben. 

 De az élet Pozsonyban is ment tovább, betértünk egy „Obuvi” feliratú üzletbe, ahol 

cipőket, jó minőségű Bata cipőket árultak. Juci talán vett is magának egy szandált. Arrébb egy  

ruhaüzletben egy magas nyakú u.n. helánkát akartunk vásárolni részemre. Találtunk is egyet,  egy  

szép magas nyakú fekete helánkát és jó árban. Megvettük. S láss csodát amikor felakartam venni, 

a nyakán hátul észrevettem, hogy románul írja „Gyártva Szászrégenben”. Meglepett a dolog de 

megvigasztalt  Juci, hogy ilyen minőséget otthon az üzletben, úgy sem találnánk. 

 Egy kicsit megtelve csehszlovák és román árúval, könyvekkel, ajándékokkal a 

gyerekeknek, hamar haza repített a gyors. Itthon a gyerekek vártak, s az ajándékokkal elhalmozva 

őket, családi életünk tovább folyhatott a megszokott mederben. Attila 12 évesen a Csíkszeredai 

Líceumban  tanult talán a 6-ik osztályban és Enikő szintén ott kezdte az iskoláit. Akkoriban még 

nem voltak pityóka szedési kampányok. 

 

PRÁGA. 

 

 Egy másik, Jucival megjárt külföldi közös utunk volt az, amikor elértünk Prágáig. Oda 

épp húsvét első napjára érkeztünk a Fő pályaudvarra, ahol a Hlavni nadraz felirat várt minket. 

Feltételeztem, hogy a felirat a Fő pályaudvart jelentheti Éhesek voltunk és mindjárt az 

állomásban étel után néztünk és egy nagyszerű önkiszolgálót találtunk. Észrevettem a kitett ételek 

közt egy olyan ételt, amit édesanyám is készített otthon, s nem csalódtam, mert a tányéromba egy 

német-cseh étel az u.n. knédli került ami magyarul zsemlegombóc. Nagyon megörvendtem neki, 

Édesanyám finom főztjeit juttatta eszembe. Pótlásra nem is volt szükség, mert a húsos gombóc, a 

mártással kenyérrel felmártva, épp jóllakatott s szétnézhettünk, hogy mivel utazhatunk be a 

városba. 

 Igaz egy kicsit tájékozatlanok voltunk, mert ilyen messzi addig az ismeretlenbe, nem 

jártunk még. De egy Magyarországon vásárolt útikalauz segítségével, eljutottunk egy szállodáig 

ahol szállást kaptunk. Villamossal utaztunk odáig. De mehettünk volna  akár Metróval is, mert  a 

prágai metrót 1974-ben adták át a használatnak. Emlékszem a szálloda televízíóján, húsvét első 
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napján este Mozart Varázsfuvolája című operáját közvetítették. Leültem és fáradtan próbáltam 

nézni, majd elaludtam mert csehül énekelték. Hogy milyen köze volt ennek az operának a 

húsvéthoz, azt ma sem  tudom?! 

 De ünnepelni a húsvétot ott sem volt szabad. Másnap Prágában nem volt könnyű dönteni 

a felett, hogy hova megyünk és mit nézünk meg, mert ahogy Jókai Mór fogalmazott „Prága 

központja, egyetlen nagyszabású múzeum” s teszem hozzá én, hol van akkor Prága többi 

városrészeinek történelmi nevezetességei? De elkezdtük a felfedezések útját a Károly hídon 

áthaladva. A híd a Moldva folyó két oldalát köti össze. A Moldva cseh neve Vltava. Igaz  már  a 

hídon nehéz átjutni, mert a híd két oldala, tele van szebbnél-szebb és csúnyábbnál-csúnyább  

szobrokkal. Egyik szobor például egy börtön jelenetet örökít meg, láncokkal, rácsokkal és 

tolvajokkal, hogy ki a szobor főalakja már nem emlékszem. Ha jól emlékszem, összesen a 

kétoldalon 30 barokk stílusú szobor van, közöttük Nepomuki Szent János, Szent Cirill és Szent 

Metod, Keresztelő Szent János, Szent Madonna, hogy csak a részemre ismertebb neveket 

említsem meg. A híd közepén egy  aranyozott kereszt áll. Ennyi szobrot az ember egy helyt, nem 

is lát  máshol csak itt a Károly hídon. 

 A hídról a Hradzsinra jutottunk fel, gyalog menve s elég jól kifáradva. A Hradzsin Prága  

vára, ahova egy barokk kapun keresztül jutottunk be. S rögtön a Szent Vitus székesegyház állt 

előttünk. Gyönyörű, óriás templomra emlékszem. Benne a katolikus templomok minden 

kellékével, s két magyar címerrel. A magyar emlékeket keresve felfedeztünk egy domborművet 

Vajknak, a mi Szent Istvánunknak a megkereszteléséről, s az egyik kápolnában megtaláltuk 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem sírhelyét, rajta piros-fehér-zöld szalagokkal. Ami azt jelezte, 

hogy ott jártak magyarok is. S ott láttuk nagy meglepetésre Szent István kardját kiállítva egy 

üveg kiállítóban. Meghatódva álltunk első királyunk kardja előtt. Később olvastam valahol, hogy 

a cseh-magyar „barátság” jegyében a kardot bevonták és nincs már kiállítva. Kilépve, egy oldal 

ajtón, előttünk volt, egy nagyon ismert szobor a Kolozsvári Testvérek egyetlen megmaradt 

eredeti szobra, a sárkányölő Szent György. Ez a szobor Kolozsváron, majdnem minden nap 

előttem volt valamikor, mert egykor Kolozsváron e szobornak a másolata nem a mostani Farkas 

utcai református templom előtt volt, hanem lent a Trefort utca alján levő Szent György téren, az 

Egyetemi Könyvtár előtt. Így mindig  amikor a Trefort utcán leereszkedtünk a város felé indulva 

a Szent György szobor előtt mentünk el. Én többször is közel mentem hozzá, megfigyeltem a 

lovat, a sárkányt és Szent György  hősies mozdulatát amelyet a Kolozsvári testvérek, Márton és 

György, 1373-ban bronzban örökítettek meg. Mindig csodáltam a lónak a sárkányra irányuló félő 

tekintetét. Valahol olvastam, hogy ma már a szobor Prágában sincs a helyén, múzeumba vitték, 

mert annyira megviselték az évszázadok. Sőt azt is mondták a prágai hozzáértők, hogy ma már a 

kolozsvári szobrot lehet eredetinek tekinteni. A kolozsvári másolatot 1904-ben állították fel. 

közadakozásból. Tehát ott Prágában találkoztam Kolozsvárral. Még csak annyit a szoborról, hogy 

Kós Károly szerint az alkotás magyar kell legyen, mert a ló szerszámai mind magyar típusú 

szerszámok. 

 A Hradzsinban még hátra volt a Királyi Palota megtekintése, amelyben akkoriban a  

Csehszlovák Köztársaság elnökének volt a rezidenciája. Gyönyörű vörös futószőnyegeken  járva-

kelve láthattuk a  turisták részére megnyitott termeket. De közben a nagykapun, ami közös volt ki 

-be jártak a hivatalos személyek is. Szigorú katonák őrizték a prágai akkori Köztársasági Palotát. 

 Kissé elfáradva de megérkeztünk a Hradzsin, s Prága egyik különleges utcájához, a 

nagyon keskeny aranyművesek utcájába. Itt kétoldalt kicsi mesebeli házikók voltak, amelyek 

mindig az utcára nyíltak, pasztell színekben. Legtöbbje egyszíntű, de vannak  kétszíntű házacskák 

is. Valamikor ezekben a házakban aranyművesek éltek és dolgoztak mintRudolf király  
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alkimistái. Ma mindenféle emléktárgyakat, sőt élelmiszert, illatszert, hangszereket is lehet 

vásárolni. 

 De még hátra volt az Óváros, a kelyhesek központja, ahol  két dolog hívta fel különösen a 

figyelmemet. De azon a téren csak csodálkozni lehet, és a szemmel kísérni az épületek sokaságát, 

különlegességét, történelmét. Az egyik dolog ami elsőnek tűnik fel, az Óvárosi városháza s az 

előtte levő állandó tömeg, akik fényképezik, nézik, csodálják az óra szobrocskáit amelyek  órakor 

megjelennek és körbe járnak, tarka öltözékeikben és fura poziciójukban. Mi is oda álltunk és 

néztük és néztük, a kis szobrokat amint évszázados előre megszabott útjukat fáradhatatlanul 

róják-róják, mindegyikünk idejének múlását is jelezve. Prága egy barokk ékkő! 

 A tér másik oldalán, ott volt a nagy méretű és a mindenkire nagy hatást gyakorló Husz 

János szobor kompozició, a huszitizmus megalapítójával. Nekem rögtön eszembe jutott a 

bábolnai  Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés, ahol az erdélyi parasztok huszita jellegű 

táborban gyűltek össze a Bábolna hegyén, sikeres harcot vívva a nemesekkel. 

 De nem csak a harcra emlékezhettem. Mert a huszita felkelés hatására indulhatott el a 

biblia első magyar fordítása is. Amikor két magyar ferences szerzetes Pécsi Tamás oltáros pap és 

Ujlaki Bálint mester 1416-1436 között lefordította a bibliát magyar nyelvre. S ezek a szerzetesek 

híveikkel 1439-ben  az üldöztetés elől a Moldovában levő Tatros helységbe  menekültek. 

  A következő nap eljutottunk Prága városának központjába a Vencel térre. A tér hosszú 

elnyúló alakú, fent középen a teret a csehek Vencel szent királyának a lovasszobra uralja, 

mögötte a Nemzeti Múzeum gyönyörű épületével. Impozáns szobor, körülötte két oldalt két 

kisebb szoborral. Rögtön összehasonlítottam a mi kolozsvári Mátyás szobrunkkal. Nekem a 

miénk méltóságteljesebbnek, ünnepélyesebbnek, fenségesebbnek tűnik. Ezen a téren gyújtotta fel 

magát Jan Palach cseh egyetemista 1969-ben tiltakozásként a szovjet bevonulás és a kommunista 

diktatúra ellen. A tér tele van szállodákkal ,üzletekkel, pivarenekkel, sörözőkkel, de láttam 

vinarent is, borozó, és egy helyt szilvarent, pálinkázót is. Gyönyörű ékköveket, nyakékeket, 

láncokat, karpereceket láthattunk a kirakatokban. De kevés koronánk volt így csak leginkább 

kajára jutott és a belépőjegyek kifizetésére. Próbáltunk konyakot eladni, de a nyelvet nem 

ismerve nagyon nehezen ment, amíg megértethettük magunkat arról, hogy eladni akarunk 

valamit. Végül egy mellékutcában csak sikerült eladni két feles konyakot. Azért a mellékutcában 

mert a rendőrség ott is figyelte a csencselőket. Pedig mi nem csencseltünk, csak azt a szűkös 

összeget szerettük volna kiegészíteni, amelyet a szocializmus  megszabott számunkra. 

  Nem mesze Prága szívétől, az Óváros mellett találtuk meg a Vltava  folyó jobb oldalán, a 

prágai Zsidóvárost vagy Zsidó gettót. Az ottani első gondolatom volt megkeresni a Golem 

nyomait vagy nyomát, amelyet  gyermekkorom egyik filmjében ismertem meg. Igaz nyomát nem 

találtam, de beléphettünk egy zsinagógába, ahol egy frigyládából tóra tekercsek lógtak ki. A 

zsinagógából kikerülve, kicsi utcákba lépegethettünk, de voltak monumentális épületek is,  

amelyek a zsidóság gazdaságára utaltak. A gettó történelme rengeteg ellentétet, tiltakozást, 

kitiltást, viszályt jelképez amely a történelem folyamán fellépett a prágai, leginkább katolikus 

németség és a zsidóság  között. 

 A következő utunk a Kisoldalra vitt, ahol szebbnél-szebb palotákat láthattunk: a 

Vallenstein palotát, a Lichenstein palotát és másokat, de más utcákban is olvashattunk német 

elnevezésű palotákat, mint például a Hradzsinban a Schwarzenberg palota. S úgy, felötlött ott 

bennem a kérdés, hogy ezek szerint t.k. Prága német vagy cseh város? Akkori válaszom lehetett, 

hogy ma már cseh, de valamikor német város lehetett. Ügyes nép a cseh! Habár a magyar 

közmondás azt mondja, hogy „Csehül állunk”. Vajon nem kéne kijavítani így, hogy „Csehül 

álltunk!” 
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 Ennyi emléket ritkán gyűjt össze az ember, egy pár nap alatt, de Prága arra is képes ,hogy 

megtekintve majd minden értékét egyre újabbakat kínál. Felejthetetlen az a történelem ami Prágát 

kialakította. De jólesett, hogy jártunkban-keltünkben, nagyon sok magyar emlékre is  

találhattunk. A haza utazásunk már a megszokott rendszer szerint ment, határok, vámok és egy 

boldog hazaérkezés, ahol a gyerekek vártak. Nagy öröm volt amikor magyarországi csokival, 

duna kavicsal kínálhattuk meg Őket. S ilyenkor igyekeztünk olyan ruhadarabokat is venni nekik, 

amelyek habár divatosak voltak, de nálunk nem lehetett azokat megvásárolni. Rögtön 

felpróbálták és illegteg-billegtek benne. 

   

HARGITA FÜRDŐ. NÉMET BÉLÁÉK. 

  

 
Téli táj Hargita fürdőn 

 

 A külföldi utazásainkhoz tartozik a következő elmesélendő kis történet is, amely Attila 

fiamon keresztül talán, ma is tart. 1978 tavaszán egy nap az igazgatónk Lakatos Ádám behívott, s 

avval bízott meg, hogy válasszak 2-3 olyan férfit és 2-3 hölgyet a munkatársaim közül, akikkel  

fogadni fogunk fent a Hargita-fűrdön, egy magyar egyetemista csoportot. A csapat rögtön 

kialakult, s délután egy autóval fel is mentünk Hargita-fürdőre. Igaz mire oda értünk, már egy 

kicsit sötétedett is, kora tavasz volt, talán a húsvéti vakáció ideje. Bent az Úz Bencében már  

hangos volt az élet. Egy kicsi jó „oroszhegyi” után a csapat rázendített, nótázott. Nótákat és  

aktuális diákdalokat énekeltek. A megérkezésünkkel a nóták megszakadtak, következett az 

ismerkedés. Bemutatkoztunk, megismerkedtünk és hamar összehangolódtak kis csapataink. Ha 

jól emlékszem a magyarországi csapat, úgy 15-20 főből állott a Közgazdasági Egyetemről, a 

Külkereskedelmi Minisztériumból, az Energia ügyből s még számos vállalattól. Jött a vacsora 

amely elég gyenge volt, így vendégeink arra kényszerültek, hogy kibontsák a hazulról hozott 

élelmiszer adagjukat. Ebből mi is kaptunk. Én egy olyan család mellé kerültem akik fiatalok 

voltak, de látszott rajtuk, hogy komoly család. Nevük Németh Béla és Ági volt. 

 Az este folyamán hamar beindult az elkezdett nótázás, igaz közbe-közbe meg-meg álltunk 

és ismerkedve egymással mesélni kezdtük egymásnak a magyarországi és az erdélyi életet 

Beszédük közben sokszor elhangzott egy mondásuk: „Hallgass mert szlovák vagy”, ismételték 

meg akkor amikor valakinek nem hittek. Érdekes játék lett belőle mert végül mindegyikünk 

„szlovák lett”. 
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 Még az este folyamán felvetődött az a gondolatuk és kérelmük, hogy szívesen részt 

vennének egy felcsíki történelmi úton. Rábólintottam, jó vállalom a csapat végig vezetését 

Felcsíkon s ha kell Alcsíkon is. 

 A reggelig tartott mulatságról, a kora reggel megfagyott síkos úton alig tudunk a terep 

járónkkal Hargita-fürdőről lejönni. Az autónk, hol az egyik sáncban volt, hol a másikban. De  

Sanyi az igazgatónk kiváló sofőrje valahogy csak lehozott még épen. Otthon Juci a feleségem 

rosszallással fogadott, de  Neki még délután telefonon elmondtam, hogy hova megyek. Igaz a 

reggeli hazaérkezésről akkor nem volt szó. 

 

 
Másnap a magyarországi csapattal az Uz-Bencénél 

 

 Délfelére volt megbeszélve a felcsíki út, addig ők ott fenn egy cseppet pihentek. Mi 

viszont munkába mentünk. Igaz a délutánra tervezett út, nem fért bele a délutánba. Így csak 

néhány fontosabb községközpontot látogattunk meg, s a többiről szóban mondtam el a 

mondandómat. Én ehhez az ismertetőhöz felhasználtam az akkor már elég bő 

cédularendszeremet, amelyekben az erdélyi városok és falvak magyar vonatkozású történelmi, 

néprajzi, művelődési, építkezési adatait gyűjtöttem össze. 

 Az útra nem jöhettek mind el, mert nem fértek mind be abba az autóba amit Ádám az 

igazgató tudott biztosítani. Ha jól emlékszem úgy 10-12-en lehettünk, s vettük az utunkat Felcsík 

felé.  

 Első megállónk Madéfalván volt, ahol a Madéfalvi Veszedelem emlékművéhez mentünk. 

Szinte nem hittek szemüknek a magyarországi vendégeink, amikor meglátták a magas   

emlékművet, rajta a magyar nyelvű feliratot és a tetején a turul madarat. Kérdezték is, hogy 

hogyan maradhatott meg mindez akkor, amikor 1905-ben volt felállítva, tehát még a régi magyar 

időben? Ennek csak egy válaszát tudtam adni. Körülötte azok a székelyek laknak körös-körül, 

akik felállították. S ezért maradhatott fenn! Kérdést is kaptam arról, hogy mit is jelent a falunak 

ez a furcsa neve, hogy Madéfalva? A válasz egyszerű volt mert a Madéfalva az Szent 

Amadeusnak a templom védőszentjének a népnyelvében történt elferdüléséből keletkezett. De  
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röviden rá kellett térnem a  Madéfalvi Veszedelem történetének az ismertetésére, amely az 1764-

es januári székely ellenállás emlékműve. Mária Terézia megbízta Adolf Buccow tábornokot, 

hogy állítson fel két székely határezredet. De ez a székelyek ellenállását váltotta ki. Nem akarták 

elveszíteni ősi önálló katonai hagyományaikat. Ekkor az uralkodó Siskovics József báró 

altábornagyot  nevezte ki, aki 1764 január 7-én  kegyetlenül beleágyúzott a madéfalvi székelyek  

közé, s ekkor 400  székely  életét vesztette. 

 Felkértem őket, hogy olvassák ki a SICVLICIDIVM latin feliratot és helyettesítsék be a 

betűket a latin számrendszer számaival. Egy kicsit nehezen, s egy kis segítséggel sikerült 

megtalálnunk az ott elrejtett évszámot az 1764-et. Ezen mindegyikük csodálkozott. Én, ezt a 

titkot csak a székely találékony ésszel tudtam megmagyarázni.  

 S Csicsóban megmutattam még az állomást, ahonnan indulnak a vonatok a Gyímesek felé, 

s tartanak Moldovába, oda ahol még sok magyarunk él, ezek a csángók. Majdnem senki sem 

hallott róluk. Kik azok? Magyarok? Hogy kerültek oda? kérdezték kíváncsian. Próbáltam 

megmagyarázni nekik s ismertetni a közeli gyímesi csángók életét s válaszolni a további 

kérdésekre. A kérdezz-felelek addig tartott amíg elérkeztünk Felcsík egyik legérdekesebb 

templomához, a csíkrákosi római katolikus vártemplomhoz, a bandériális templomhoz. Előbb 

kívülről néztük meg a templomot, s a 30 m magas tornyát, amin  rögtön észre is vették a rajtuk 

levő különleges rajzokat. Itt is röviden elmondtam a templom érdekességeit. Azt például, hogy 

habár csíkrákosi templomnak mondjuk mégis a szomszéd község Göröcsfalva határában van. 

Ezen többen nevettek, de amikor elmondtam, hogy Göröcsfalva ma is közvetlen „tízese” 

Csíkrákosnak akkor újra kérdések halmoztak el. Mi az, hogy „tízes”? Mire használták? 

hangzottak el. Újra magyarázásba kezdtem és elmondtam, hogy a „tízes” az egy ősi székely  

katonai rendszer része és tíz kaput jelentett, ahonnan katonát kellett adjon a közösség. De a 

tízesek tulajdonában voltak a szántók, kaszálók, legelők és az erdők is. A „tízesek” alkották a 

„székely  századot” is. Erről sem hallottak vendégeink, s ez is új volt számukra, de evvel is 

kezdték felfedezni Erdély történelmét, s benne a székelyeket. 

 Elmondtam, hogy a templom Árpád-kori eredetű, s tornya vörös-barnára van festve s azon 

zodiákus jegyek vannak, amelyek pogánykori természetkultusz jegyeire emlékeztetnek. Ezután 

megjött a falu plébánosa, aki megnyitotta a templom ajtaját, s így belülről is megnézhettük a 

templomot. A plébános úr elmondta a templommal kapcsolatos egyik mondát, mely szerint egy a 

csíksomlyóihoz hasonló Mária szobrot Székely Mózes katonái a tűzre dobtak, s az abból kiszökő 

szegek, szemeiket kiégették. Megtekintettük a Zöld Péter plébánosnak, a székely ellenállás 

szobrát is. Itt is el kellett mondani, hogy ki is volt Zöld Péter. A templom dombjáról ránk 

tekintettek a falu feletti Pogány-vár egykori romjai. 

 Csíkrákost nem hagyhattuk el anélkül, hogy ne emlékezzünk meg a csíkrákosi réten tartott  

csíkrákosi székely gyűlésekről. Ugyanis a csíkrákosi rét a székelyek ősi gyülekezési helye. Itt  

gyűltek össze, amikor megállapították a székely törvényeket, és 1764-ben itt gyűltek össze a 

madéfalvi veszedelemkor. 

Átmenve a csíkrákosi szoroson áthaladtunk Csíkmadarason, Csíkdánfalván ahol 

megemlékeztünk a híres fekete kerámiájukról és Csíkkarcfalva felé vettük az utunkat. Felcsík 

legjelentősebb és legszebb erődtemplomához. Kívülről a magas dombon levő  templom, tényleg 

erődítménynek is  néz ki. Itt is megpróbáltam röviden ismertetni a templom, s a falu történetét. 

Csíkkarcfalva a magas Magyaros tető alján fekszik. Temploma a 15. században épült, gótikus 

stílusban. Kívül a templomot régi sírkövek övezik. S a várfal amely övezi a templomot 8 méter 

magas fából készült gyilokjárdával van kiegészítve. Bent a templomban pedig két kehely  

található, az egyik Báthori Endre bíborosé lehetett, akit a közeli csíkszentdomokosi erdőben  

gyilkoltak meg. Ennyit sikerült elmondanom, s tovább kellett sietnünk t.k. ebédelni a csíkdánfalvi 
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vendéglőbe, ahol finom székely ebéd várt. De mire az ebédet befejeztük, az este is megjött, lassan 

besötétedett. Ekkor úgy döntöttünk, hogy szóban ismertetem Csíkszépvíz és Csíkszereda  

nevezetességeit. 

 Akkor még csak szóbeszéd volt, hogy egy víztároló fog épülni Csíkszépvíz felett, ma 

amikor e sorokat írom jól működő de veszélyesnek tűnő a csíkszépvízi tároló. Még annyit 

jegyzek meg, hogy a tározó első negatív hatása az volt, hogy az alatta levő falvak kútjai egészen 

Madéfalváig  kiszáradtak.  

 Csíkszépvíz is a Pogány havas aljában van, ahol a monda szerint Szent László magyar 

királyunk, a tatárok felett aratott győzelme emlékére, egy kápolnát emelt. Romjaiban ma is 

megvan a kápolna. 

  Csíkszépvíz egy rendezettebb székely  nagy falu, a Gyímesi szoros előtt azon az úton 

amely összeköti Erdélyt Moldovával. Fejlettségét  nagyban segítette elő az, hogy  a 17. században 

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, megengedte a törökök elől Moldovából menekülő örmények  

letelepedését. Az örmények 1795-ben örmény katolikus templomot is építenek. Szorgalmas 

munkájuk során  fejlődni kezdett Csíkszépvíz.      

 Még megemlítettem egy furcsa dolgot vendégeinknek a közeli Csíkpálfalvával 

kapcsolatban, éspedig azt, hogy ide 1775-ben kozákok telepednek le. Azok a kozákoknak egy 

része, akik a Sztepan Rjazin féle kozák felkelés  menekültjei voltak. 

 S ezután  rátérhettünk Csíkszereda  rövid ismertetésére is. Különben  Csíkszeredát másnap 

bővebben fel tudták kutatni, úgy, hogy csak a figyelem felhívásra szorítkoztam. Elmondtam, 

hogy Csíkszereda egyike azon városoknak, amelyet a székelyek alapítottak történelmük folyamán 

(Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, 

Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr és Barót mellett). Első írásos említése János Zsigmondtól 

van, 1558-ból. S úgy alakult ki, hogy összeolvadt Szereda és Martonfalva, amelyhez később 

került Csütörtök falva. Érdekesnek találták a Csíkszereda és Csütörtök falva kettősséget. 

Feltételezések szerint Szereda onnan eredhet, hogy  a hét Szerdáján van a hetivására és Csütörtök 

falva pedig az a falu lehetett, ahol a  szeredai vásárban részt vevő vásárosok megaludtak, hogy 

másnap hazamenjenek. A város a Nagysomlyó hegy lábainál  terül el, s az ország leghidegebb 

városa. A városhoz nőtt falvak még Csíksomlyó, Csobotfalva, Vardotfalva, Csíktaplóca, Csiba, 

Zsögödfürdő és Hargitafürdő. 

 A falvak közül megismertettem azokat a fontosabbakat, amelyeket én is ismertem. Így 

elkezdtem Csíksomlyóval, ahova minden évben a gyímesi, a moldovai csángok és bátrabb erdélyi  

magyarok jártak. Búcsúra. Azokban az években jártam én is először, a csíksomlyói búcsún. 

Emlékszem a rendőrség óriási erőkkel vonult ki mindig, eltorlaszolva az utakat  még úgy is, hogy 

egy-egy rendőrségi autót állítottak az úton keresztbe amely felfelé vezetett Somlyó felé. 

Igazoltatásokra is sor került. S ugyanakkor a párt megszervezte Zsögödfürdő egyik hegyoldalán a 

„Tavasz a Hargitán” elnevezésű  néptáncok és szokások fesztiválját, amellyel elakarta vonni a 

figyelmet a somlyói búcsúról. Kevés sikerrel Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a búcsúsok 

elmentek reggel a búcsúba, s délután  a búcsú befejezése után, pedig ott voltak a „Tavasz a 

Hargitán” előadásain. Végül is a fellépők nagy része hús-vér székely ember volt, táncaikkal, 

dalaikkal, szokásaikkal. S ez így is volt jól akkoriban, mert 10 órakor amikor megkezdődtek az 

előadások előbb mindig, jelezve, hogy itt ebben a megyében is a románok az urak, mindig egy 

toplicai vagy várhegyi román tánccsoport indította el az előadásokat, akkor amikor a nézőtér még 

általában  teljesen üres volt. 

  Csíksomlyó azóta a magyarság nemzeti zarándokhelye lett. A zarándoklat maga az  1444-

es évig nyúlik vissza, de talán még az előttre is. Ebben az évben IV. Jenő pápa buzdítja a 

csíkiakat arra, hogy segítsék a ferences papokat a templom építésben. Létezik egy monda is  
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amely szerint a gyergyói  és a csíki székelyek a Tolvajos tetőn legyőzték János Zsigmond erdélyi 

fejedelem erőit abban a harcban, amelyet katolikus hitük megvédésére vívtak. Ennek emlékére  

minden év pünkösdjében a székelyek a gyergyó-alfalusiak keresztaljának a vezetésével, s a 

csángók által bezárt búcsús menetben járulnak fel a Kissomlyó oldalába, ahol körmenetet 

tartanak. Erről sem hallottak budapesti vendégeink, de érdekelte őket a csíksomlyói búcsú 

története. 

Még pár szóban  ismertettem Domokos Pál Péter  csángóismerő csikvárdotfalvi születésű  

tanár életét. De nem maradhatott ki az ismertetőből  Kájoni János ferences szerzetes sem, aki a 

17. században egy nyomdát állít fel Csíksomlyón, s aki abban az időben egy könnyebben  

ismertethetett személy volt, román származása miatt.  

 Csíkzsögödből ismertettem a székelység egyik legnagyobb festőjének, Nagy Imrének a  

galériáját, amelyet ha jól emlékszem másnap meg is látogattak vendégeink. 

  Visszatérve Csíkszeredára nagyon rövid ismertetőt mondtam vendégeinknek, mert már 

közel volt a lefekvés ideje. Elmondtam, hogy 1849-ben Petőfi is járt Csíkban s gyönyörű 

vidékkel rendelkezőnek írja Történelmében. Csíkszereda egy várral, várkastéllyal rendelkezik, 

amelyet egy régebbi vár romjain épített fel Csík, Gyergyó és Kászonszék főkapitánya Mikó 

Ferenc. 1611-ben, s amelyet a törökök kerek 50 év múlva elfoglalnak és tönkre teszik olyannyira, 

hogy 1714-ben gróf  STEIVILLE István császári tábornoknak ujjá kell építenie. 

      Akkor  a várban székelt a Megyei Múzeum. S az előtte lévő épületben, amely eltakarta a 

várat, különböző megyei vállalatok voltak. Ezen épületet az 1989-as forradalom után, mint a 

szeredaiak régi vágyának beteljesülésére, lebontották, ma a vár teljes nagyságában uralja, az 

előtte elterülő teret. 

A szeredaiak kedvenc fürdőhelye a zsögödi borvíz forrásokból felfakadó gyógyító 

forrásvíz. S itt megkérdezték barátaink, hogy mi a borvíz? Ugyanis e szó helyett Magyarországon 

az ásványvíz megnevezést használják, a földből természetes úton feltörő borvíznek. A borvíz  

székely elnevezése az Önök által ásványvíznek elnevezett természetes gyógyhatású vizeknek, 

mondottam meggyőzően, (u.m. azóta a sokszori Magyarországon jártamban-keltemben, 

vendéglőkben borvizet kérek, amire eddig sohasem hoztak ki borvizet. Mindig megkérdezte a 

pincérek mindegyike, hogy mi az?  S erre  mindig azt szoktam válaszolni. „Nézze uram, hogyha 

én elmegyek Bukarestbe és borvizet kérek, ott kihozzák nekem a kért borvizet, s itt ezt a szép 

magyar szót nem ismerik?!”). A borvíz olyan ásványvíz, amelyet bor helyett, mondja sokszor 

viccesen a székely, vagy borral vegyítve, fröccsnek lehet meginni. 

 Csíkszeredáról még ismerni kell a volt megyeházát, az akkori és a mai városházát 1886-

ban építve, a Szent Kereszt felmagasztalása katolikus templomot 1758-ban építve, az Igazságügyi 

Palotát 1892-ben építve, a nagy múltú Líceumot építve 1909-1911 között, s az ország akkor 

egyetlen modern műjégpályáját, amely az 1970-es évektől működik a szeredai 

jégkorongkedvelők örömére. Ennyit tudtam röviden elmondani vendégeinknek Csíkszeredáról. 

Mindemellett még sok kérdést kaptam, amelyekre akkori tudásom szerint megpróbáltam 

válaszolni. 

  Mindezen idő alatt közelebb kerültem egy családhoz, a Németh Béláék családjához, ők 

sokat kérdeztek, érdeklődtek különösen a feleség Ági. Ezért címet is cseréltünk és megfogadtuk 

egymásnak, hogy hosszú távon is kapcsolatot tartunk. S most annyi év után elmondhatom, hogy 

az amit akkor elkezdtünk, még ma is tart de leginkább Attilán, a fiamon keresztül. Én is voltam 

náluk Budapesten, Béla is volt nálunk Újszentesen, sőt egyik alkalommal amikor Jucival voltam 

fenn Budapesten, az akkori csoport több tagjával egy vendéglőben találkoztunk, s aki nem tudott 

eljönni közülük az ajándékot küldött nekünk. Jól telt az a délutánunk velük, elbeszélgettünk, s 

már közös emlékeket is tudtunk feleleveníteni. Levelezésbe is kezdtünk, ma is megvan egy pár   



340 

képeslapjuk amelyet 1978 karácsonyára küldtek, de az a képeslap is amelyet Németországból 

Heidelbergből küldtek ottani látogatásuk alkalmával, 1979 augusztus 1-én, s amely után egy 

részletes levelet is kaptunk.  

 De amint már említettem, a Németh Béláékkal való kapcsolatunk tovább bővült avval, 

hogy Attila  még  akkoriban  egy középiskolás  magyarországi kirándulása alkalmával felkereste  

őket, mondván, hogy ne maradjon „magyarországi rokon” nélkül a többi barátai előtt. Ez a 

kirándulása Attilának kerékpárral történt, Csíkszereda-Budapest útvonalon, s ha jól emlékszem 

elég mozgalmas volt. De a be nem jelentett kirándulás jól végződött, szeretettel fogadták Attilát,  

s azóta is  felkeresik egymást, tartják a kapcsolatot. 

 

                                   

 

 
Attila Német Béláéknál Budapesten 
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AZ 1980-AS MOSZKVAI OLIMPIA. 

 

 
Olimpiai stadion Moszkvában, 1980-ban 

  

Már egy-két évvel a moszkvai olimpia kezdete előtt, azon kezdtem gondolkozni, hogy  

hogyan lehetne kijutni az olimpiára. Sőt még a középiskolában elhatároztam, annak idején a 

magyar sikerek  kapcsán, hogy  ha csak egy lehetőség lesz is, egy olimpiára el kell jutnom. S erre 

csíki ottlétem alatt  kerülhetett sor. Gondoltam a moszkvai olimpia lesz az az olimpia amely a 

legközelebb lesz hozzánk. S talán olimpiára „szocialista országból” is kijutni is, csak ez lesz az 

egyetlen lehetőség, gondoltam. Moszkva is szocialista országban van. Próbáljam meg, 

határoztam el. Készültem is reá, s sikerült is. Igaz, egyre furcsább hírek érkeztek az olimpiáról, 

előbb az, hogy meg sem lesz  tartva, mert az amerikaiak nem vesznek részt majd rajta, mert így 

tiltakoznak a Szovjetunió 1979-es afganisztáni bevonulásáért. S persze ezt a bojkottot követni 

fogják majd más kapitalista országok is. De nekem ez a részvétel így is sokat jelentett volna. Egy 

életben, egy olimpián részt venni, az egy életre szóló élmény. Kevesen mondhatják, hogy egy 

olimpián is részt vehettek. Ugye azt is figyelembe kellett venni, hogy mi egy zárt szocialista 

országban éltünk akkor, ahonnan csak két évenként lehetett külföldre utazni. Ezért a külföldi 

utaimat is ehhez kellett igazítanom Jucival együtt, mert ketten akartunk elmenni a moszkvai 

olimpiára. Szerettem Jucival külföldre utazni s igyekeztem is mindig úgy szervezni az utakat, 

hogy kettesben  mehessünk külföldre. A pénzt is meg kellett gyűjteni, de az is igaz, hogy az út s a 

részvétel ára, nem volt egy vagyon értéke. Ki lehetett bírni. Nagyobb probléma volt két jegy 

megszerzése. Ahogy meghírdették Csíkban az ottani Turisztikai Kirendeltségnél az utakat, rögtön 

jelentkeztem, hogy jegyet tudjak vásárolni a moszkvai olimpiára. Előbb nem kaptam biztató 

ígéretet mert a jegyeket leginkább a nagyfőnökök, ismerősök kapták meg. De aztán sok 

utánajárással, ismeretséggel csak sikerült jegyet kapnom. Jegyünk az olimpia második részére 

szólt. De így is vállaltuk az utazást. Következhetett a készülődés s a „valuta bevásárlás”. Habár    

pénzt is válthattunk be Moszkvában, s erre igazolást is kaptunk, de egy kicsi dugi pénz mindig jól 

fogott. Ezért a kötelező ruhadarabok közé BT cigaretta is került, s még több amerikai márkájú 

cigaretta is. Bevásároltam az akkor megjelent kapaszerű egyszer használatos borotvákból vagy 

15-20 darabot. Konyak is került a csomagjaink közé, s talán még  más divatos ruhadarabok is. De 
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avval a gondolattal, hogy ha valahol segítségre lesz szükségünk, úgy hazai Carpaţi és más 

márkájú cigarettákkal is felszerelkeztem. Sokat semmiből sem vihettünk, ezért mindenből 

kevesebbet de többfélét vittünk. 

 Nemsokára elérkezett az indulás napja. A nehezen megvásárolt jeggyel, s a nagy örömmel 

Csíkból vonattal Bukarestbe utaztunk, ahol a megszokott, jellemzően hazai szervezetlenség 

következtében, több órát kellett várnunk a moszkvai repülőre, de végre az is előkerült és 

felülhettünk Băneasan egy TU-154-es típusú repülőre. Addig külföldre sohasem utaztam 

repülővel, s belföldön is csak egyszer  vagy kétszer Marosvásárhely és Bukarest, Marosvásárhely  

és Kolozsvár között. Alattunk volt már az ország vízrajzi térképe, csodálkozva néztem a 

Kárpátok karéját és csúcsait, amelyek egy kicsit messze, balra magasodtak. Két órányi utazás 

után Moszkvába érkeztünk, az akkor az N.SZ.K által frissen épített Seremetyevo-2, egyetlen 

nemzetközi repülőtérre.  Kiszállás után következett az útlevél vizsgálat és a  vámvizsgálat. 

 Az akkor nagyon új Seremetyevo-2 repülőtér, amelynek a tetején a cirill betűkkel kiírt  

nevét már ki is betűztem, kellemes benyomást tett ránk, modern volt pasztell sárga és barna 

színében, s rengeteg üveggel borítva. Ez igen, gondoltuk, modernségével vár  Moszkva. Belépve 

az épületbe, ott még modernebb bútorokat és belső kiképzés várt minket, csodáltuk is addig, amíg 

elértünk az útlevélvizsgálathoz, amit a külföldiek fogadására állítottak fel, a modern épületben.  

 Ez a  kis építmény orosz módra fából, durván volt kiépítve, vastagon sötét zöldre festve, 

és nagyon szerencsétlenül volt felállítva, a minden oldalról ragyogó modern belső bútorok között. 

Kirívó, ellentétes kép volt. De a sorban hamar a kicsi ablakhoz értünk ahonnan egy nagy 

tányérsapkás orosz határőr keze nyúlt ki és vette el román útlevelünket. Nem tudom milyen 

gondolatai lehettek róllunk, barátnak érzett mind olyanok akik baráti szocialista országból jöttek, 

vagy szegény románoknak nézett minket, a sok nyugati külföldi között, mert a várótermekben 

leginkább nyugati turisták voltak, őket ugyanis csak ezen a repülőtéren fogadták. Valamit 

kérdezett is oroszul, amire fejbólintással válaszoltam, elfogadta, s egy „Zdrasztvutye”-vel 

megtoldtam. Ekkor kinyújtotta felém a nyakát s amennyire a kicsi ablak engedte megnézett, s az 

útlevelemben levő fényképemhez hasonlított. Bizonyára hasonlónak talált, s csak annyit mondott, 

da, majd egy nagy pecsétet nyomott az útlevelembe. Ezzel részéről beléphettem a nagy 

Szovjetunió területére. Pár lépéssel utánam következett Juci, aki hasonló eljárásban részesült mint 

én és még  sokan mások.  

            Szabadok voltunk a vámvizsgálatra. A vámvizsgálat több fázisból állt, a csomagjainkat  

egy külön csoport vizsgálta át. Előbb felszólítottak, hogy minden vas tárgyat rakjunk ki a 

zsebeinkből. S azután egy üres ajtón kellett átmennünk. De amint láttam, az előttem járok, bizony 

többször is megjárták az ajtót, mert az ajtó fütyüléssel jelezte a vastárgyakat.  

     Így járt Juci is, aki a női ajtón keresztül nem tudott átjutni többszöri próbálkozással. 

Addig kellett  keresnie a vas darabokat a zsebeiben amíg minden román aprópénzt megtalálva s 

letéve, egyszer csendben átengedte a varázslatos ajtó. Most már szabadon járkálhattunk a 

gyönyörű berendezésű várótermekben. El is mentünk hamar a büfébe, s valami hűsítőt 

vásároltunk, nem a melegért, mert bent működtek a ventilátorok, hanem csak úgy 

ismerkedésként. A rubelt még otthon megkaptuk. Ez volt az első vásárunk szovjet földön! 

 Nem tudtunk betelni a csak filmekben vagy a televízióban látott gyönyörű nyugati mintájú  

belső építéssel. A csomagjaink is megjöttek egy futószalagon, csak ki kellett választanunk. Azt 

hiszem ki is nyitották a vámosok. Nem találtak kivenni valót!                                             

 Nemsokára megjött több ultramodern turistabusz, amelyekbe érkezésünk sorrendjében 

felszálltunk és elindultunk Moszkva felé. Nem tudtuk, hogy milyen hosszú út állt előttünk, de  

megjelent egy románul beszélő fiatalember, akiről kiderült, hogy ő lesz a mi idegenvezetőnk és, 

hogy  ő egy  a Moldvai Szovjet Köztársaságból származó Moszkvában tanuló egyetemista, akit 
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erre az alkalomra vett fel az Inturiszt szovjet utazási iroda. Ő tájékoztatott, hogy kb. 30 km 

fogunk utazni Moszkváig. Én  az ablakon keresztül kerestem az orosz földet, házakat, embereket. 

Nem nagyon láttam senkit. Talán olyan úton vittek ahol senki sem lakott, senki sem járt, s így   

embereket, házakat se nem láttunk. Vagy két-három alkalommal a messziségben talán falvak 

tűntek fel, s később hosszú kilométereken keresztül tankcsapdák százait-ezreit láttuk. Rozsdás 

vasak voltak, s talán épp a moszkvai tankcsata maradványai lehettek. Elgondolkoztam, 

elméláztam, s a szovjet filmélményeim alapján felelevenítettem ott az egykori moszkvai 

tankcsata tűzvillongásos, véres  képeit. Kemény harcok lehettek itt ezeken a földeken. De akkor 

amikor arra jártunk  csak a rozsdás emlékei voltak meg. Csend volt! 

   Közben meg is érkeztünk Moszkvába. Az ablakon keresztül kerestem a moszkvai  

magánházakat amiket nem találtam, csak nagy  magas épületeket. Keresésem közben fékezett a 

busz, megérkeztünk. Leszálláskor minden család vagy egyén, kapott egy számot amely a 

szállodai szoba számát jelentette. Csodálkozva láttuk, hogy szállodánknak nem nagyon van 

szállodai kinézete, egy-két emeletes épületek sokasága várt, melyek tipikus szovjet-orosz  

téglából épültek. Később tudtuk meg, hogy ezeket az épületeket még a háború előtt építették 

olyan célból, hogy ott fektessék le az évenkénti megrendezésű nagyszabású Köztársaságok közti  

Ipari Mezőgazdasági Kiállításokra felhozott munkásokat, kolhoztagokat. Igaz belül fel voltak 

újítva a szobák és a  bútorok, minden új volt. A mi ablakunk egy utcára nyílott, ahol reggel korán 

a nyitott ablakkal mindig utcaseprés zajára ébredhettünk. Egy  szovjet utcaseprő, nagy seprűjével, 

bőr sapkában és köténnyel a hasán, az út közepén haladva, átfogva az egész utcát orosz tipusú 

lapos  seprűjével  keményen sepert. Az épületben voltak az étkezdék is. Jó ételeket szolgáltak fel. 

s elégséges mennyiségben. Sok finn konzerv volt, amit az ételekhez adtak. A gyümölcsök, 

zöldségek a moldvai köztársaságból érkeztek. Nagyon szép, vörös kendős szőke orosz lányok 

szolgáltak fel. Nem emlékeztettek a szovjet filmekben  látott nagytestű szovjet mamákra. 

 Innen, a szállodából vittek naponta, délelőttönként és délutánonként az olimpiai  

mérkőzésekre autóbuszokkal. Szabad időnk nem nagyon volt, csak akkor ha valamelyik általuk 

szervezett programra nem mentünk el. 

 A programjainkat úgy állították össze a szovjetek, hogy ne nagyon legyen szabad időnk, 

kóborolni a városban. Úgy éreztük nem akarták, hogy az ottani emberekkel kapcsolatba 

kerüljünk. Ahogy azt előbb jeleztem, csak akkor járhattunk külön úton, ha nem mentünk el 

minden  programjukra. Mert ilyen is volt. 

 Legelőszőr az akkori Lenin, ma a Luzsnyiki, stadionba vittek atlétikai versenyek  

megtekintésére. A Lenin stadion lenyűgözően nagy, óriási betonkolosszus, amit az olimpia  

megrendezésére építettek. Jegyeket kaptunk amelyeken helyszámok voltak. Több futó, ugró, 

dobó számot láttunk, izgalmas váltókat. Alkalmam volt egy olimpiai vagy  világcsúcsot is látni a 

magasugrásban, ha jól emlékszem 2,36 m volt az a magasság amivel megnyerte a versenyt, talán 

egy N.D.K-beli versenyző. Feltűnt nekem, hogy a stadionban  a mellettünk levő oroszok között 

nem láttam igazi szurkoló típusú embereket. Mellém, egy alkalommal például egy szovjet-orosz  

munkás asszony ülhetett le, akin rikító színekben játszó áttetsző, ünneplőruha volt, s fekete 

lakktáska a kezében, ajkai vastagon kirúzsozva, arca kipúderozva, s magas sarkú cipőjében alig 

tudott lépkedni. Látszott rajta, hogy ezt az öltözéket, s a kenceficéket az arcán, csak ritkán 

használja. Vékony, sovány asszonyka volt. Az volt az érzésem, hogy ez a szerény  

munkásasszony jó munkájának jutalmaként kaphatta, a helyi pártbizottságtól egy gyűlésen a 

megtisztelő jegyet az olimpiára. Ilyen és ehhez hasonló helyi nézői voltak a Lenin stadionban 

zajló versenyeknek, mérkőzéseknek szovjet részről. 

 Egy másik nap, egy nagy sportterembe vittek, ahol bírkózó viadalok voltak. Óriási  

csarnok volt, s majdnem tele nézőkkel. Már a belépésnél meglepett,hogy a jegyeket olyan orosz 
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„ténsasszony” kinézésű asszony vette el és érvényesítette, aki inkább hasonlított akármilyen  

piaci kofánéhoz, de  nem a nálunk megszokott, komoly külsejű férfi jegyszedőkhöz. Haja egy  

oroszosan megkötött falusi fejkendővel volt befogva, ruhája valamilyen kék munkaruha lehetett,  

igaz akkor még új korában. Arca kereken kövér volt, kidagadt zsírpárnákkal. Rajta semmilyen 

púder, rúzs vagy  valamilyen fülbevaló. Nagyon kirítt az én jegyszedői emlékeim közül. De 

határozott volt abban, ahogy a jegyet érvényesítette, s rögtön előhúzott egy szabad rendezőt, 

akinek oroszul megmondta, hogy hova vezessen a helyünkre.  S leülve a helyünkre, láthattuk az  

egyszerre több szőnyegen folyó a mérkőzéseket. Egyiken pont egy román bírkózó vívta csatáját ,s  

ezt a bírkózót turista csoportunk egyik román tagja felismerte és elkezdte hangosan biztatni. „Hai 

Vasile, Hai Vasile”, (Hajrá Laci) de olyan hanggal és erővel, hogy előbb csodálkozni kezdtek a  

szovjet nézők, aztán ők is rázendítettek a „Hai Vasile” buzdításra. Sajnos hiába volt a közös  

buzdítás, a román Vasile csak kikapott. Engem a magyar bírkózók érdekeltek, de sajnos  

mérkőzéseiket nem láthattuk. Pedig  Növényi Norbert ott nyerte meg első olimpiai aranyérmét. 

 De nem mentünk el minden megrendezett mérkőzésre, vagy szervezett múzeum 

látogatásra, például nem mentem el a munkásmozgalmi kiállításra vagy a Lenin élete kiállításra.  

amelyre jegyet kaptunk. Többször úgy határoztunk inkább elmegyünk a városba, Moszkvába, 

hogy megismerjük  közelebbről. Egy alkalommal trolira ültünk ami rögtön indulás után elromlott. 

Akkor tudtuk meg, hogy  mindenféle  járműveket felhoztak jót-rosszat, más  szovjet városokból. 

A troli vezetője szentségelt, mert még szerszáma sem volt amivel megnyithatta volna a troli  

villamos berendezéseit. Valahonnan vidékről hozták fel és ültették fel egy moszkvai ócska trolira. 

Kicsi ócska táskájában, csak egy kopott harapófogó, egy kalapács és egy csavarhúzó volt. Így 

várni kellett amíg a javítóbrigád kijött és elindította egykettőre a trolit. Szándékunkban volt 

meglátogatni minél több moszkvai kiállítást. Így például eljutottunk a Tretyakov  képtárba. 

                                                  

A TRETYAKOV KÉPTÁR. 
 

 Kicsi, alacsony, orosz építési stílusú a bejárat. Az épület sem egy monumentális épület 

kívülről, de bent rengeteg gyönyörű és értékes festmény fogadott. Kézhez kaptunk egy képes 

képtár ismertetőt, amiből tájékozódni tudtunk. Rubljov gyönyörű ikonjai, Rjepin történelmi  

témájú festményei, a Rettegett Iván és fia, A hajóvontatók a Volgán, Siskin tájképei, Vrubel, 

Surikov számtalan festménye. Nézni is alig bírtuk, többször is elfáradtunk és kerestük az első  

padot ahol egy kicsit mindig megtudtunk pihenni, a festmények szépsége lenyűgözött mindenkor. 

A Rettegett Iván és fia, a Volgai hajóvontatók meg az I.V. Ajvazovszkij Hajó a viharban című 

festményei felejthetetlenek, mintha most is előttem lennének. Igaz mindhárom festményt már 

újságokból, könyvekből  ismertem, de az eredetit látni, nagyon nagy élmény. Felfedeztem nagy 

meglepetésemre és örömömre egy Zichy Mihály vízfestményt is. Később néztem utána, hogy 

hogyan is kerülhetett egy magyar festő műve a Tretyakovba, s így tudtam meg, hogy Zichy 

Mihály 49 évig élt Oroszországban és a cárok udvari festője volt. Emlékszem L.Tolsztoj, 

Dosztojevszkij, Muszogorszkij, Rimszkij-Korszakov és Mengyelejev megfestett portréire. De 

emlékszem egy  valamelyik magyar festő, talán a Kádár-Brezsnyev találkozót megörökítő óriás 

képére is. De lehet, hogy szovjet festő követte el.  

 

A KREML FEGYVER TERME. 
 

     Következő utunk, már hivatalos út volt, a Kreml palotába. Belépésre a Borovickij kaput 

használhattuk. Mindenütt a Kremlben és körülötte rendőr-rendőr és katonák százai fogadott. 

Különben egész Moszkva amíg ott voltunk, hemzsegett az egyenruhás rendőröktől s ,hogy 
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hányan lehettek civilben, azt  még  felbecsülni sem tudtuk. De mindenütt éreztük jelenlétüket. 

Moszkva felkészülve várta az idegeneket, köztük minket is „gyanús romániai turistákat”. Mi is 

csak motozás után mehettünk be a kiállításra. Közelünkben volt a szovjet miniszterelnöki palota, 

a szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának épülete. Az az épület ahonnan akkoriban a 

világ útjait is irányították, vagy irányítani akarták. Talán Brezsnyev elvtárstól pár száz méterre 

lehettünk.  

 A minket vezető moldáv fiatal volt az, aki fordította a megérkezésünkkor hozzánk 

csatlakozott szovjet tárlatvezető orosz szövegét. Én mivel egy  kicsit ismertem az orosz nyelvet, 

orosz tanárom annak idején megtanított sok mindenre, úgy éreztem, hogy nem ismeri a 

tárlatvezető szakmai nyelvét és ez okból sokszor improvizál. De így is megismerhettük az orosz  

gazdagok, a bojárok, a  fejedelmek, a cárok életét kiegészítő lenyűgöző gazdagságról. Ugyanis a 

fegyverterem, a hintó gyűjtemény, az cári orosz arany és ezüst tárgyak, az edények gyűjteménye, 

a szövő művészetek, a brokátokból, bársonyokból készült ruhák gyűjteménye óriási bőségről, 

fényűzésről, gazdagságról meséltek nekünk, kései látogatóknak. 

  A fegyverteremben vágó, szúró, lövő szerszámok, aranyból, ezüstből, elefántcsontból. 

Igazi svéd acél és arab  kardok.  A világ addig gyártott és használt összes fegyvereiből talán egy 

példány ott volt. Köztük egyik erdélyi fejedelmünk kardja is. Megcsodálhattuk a japán 

császárnak, az orosz cárnak küldött elefántcsontból készített ajándékét. Láttuk a híres 

„Monomach sapkáját” amely egy arányszálakból fonott sapka, s amelyet a XIV. században egy 

görög császár küldött Vlagyimir kijevi nagyhercegnek ajándékba. Itt láthattuk Rettegett Iván 

elefántcsontból faragott trónját, Borisz Godunov és M. Feodorovics aranyból készült trónját. 

Rengeteg érték, a rengeteg vagyon részei. Az ember csak elámulni tud ennyi érték láttán és annak 

közelében lenni. Az arany és az ezüst tárgyak százai tányérok, korsók, poharak, kelyhek, 

evőeszközök, szamovárok aranyból, ezüstből, rézből, cinből mindenféle nagyságban és  értékben, 

csak jobban elámítottak. A kínai és az európai porcelánok kavalkádjának, gyönyörűségének, 

selyem leheletét éreztük a gyűjteményes terembe belépve. Minden csillogott, villogott még a 

lélegzetünket is vissza kellett fognunk, hogy nehogy eltörjön vaj’ egy leheletfinom porcelán váza. 

Micsoda gazdagság lehetett a cárok idején Oroszországban. S ekkor még nem is láttuk a 

szőnyegek gyűjteményét, ahol eredeti, drága iráni, török, olasz, kínai, dán többnyire ajándék  

szőnyeg volt kiterítve. Gyönyörű színekben és újként tetszelegve előttünk. A kiállított ruhák 

között ami mindig aranyszálakkal voltak díszítve ott láttuk  II. Katalin és I. Péter cár gyönyörű  

cári öltözékeit is. 

 A hintók és kocsik gyűjteménye is felejthetetlen A hintókat francia királyoktól, német 

császároktól, angol királyoktól vagy éppen kínai vagy japán császártól kapták az orosz cárok. 

Igaz, ezek a hintók nem minden esetben voltak használhatók az orosz utakon, még ha aranyból, 

ezüstből készültek is. Ugyanis a német császár által küldött hintó orosz területen, még egy métert 

sem tehetett meg, mert annyira alacsony volt a két tengely között, hogy a rossz orosz utakon nem  

közlekedhettek, ez a hintó német utakra volt építve. Ezért érkezésük óta raktárban, majd később 

kiállításon láthatták az oroszok, jegyezte meg egy kicsit epésen a tárlatvezetőnk. 

 Kijőve a fegyvertárból, egy kicsit elbódulva attól a felbecsülhetetlen cári és bojári 

értéktől, amit ott láttunk, eszembe ötlött egy nagyon nagy ellentmondás a Rjepin Volgai 

hajóvontatók képén látható szaggatott ruhás orosz muzsikjai, és a cári aranyak, ezüstök és 

gyémántok lenyűgöző sokasága között, és értettem meg az orosz muzsikok nehéz életét és 

forradalmaikat. Ez a felismerés egy életre megmagyarázta nekem az orosz ember lelkét, munkáját  

és tetteit. S azt, hogy miért indult el a gazdagok, s a cárok elleni harc. Ez a kiállítás mindent 

megmagyarázott! 
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A KREML UDVARA,TEMPLOMAI. 
           

 Még azon a napon tovább mentünk a Kreml udvarán, ahol több templom várt minket 

amelyek az orosz ortodox építkezések gyöngyszemei. Az Uszpenszkij székesegyház Oroszország 

első temploma, Rettegett Iván fa trónszékével, gyönyörű ikonjaival, a Blagovosenszkij  

székesegyház a cárok  házi  kápolnája, s az Arhangelszkij székesegyház a nagy orosz fejedelmek 

temetkezőhelye. Még 1980-ban a kommunizmus körülményei között is az idegenvezetőnkön 

láttuk, hogy nagy büszkeséggel mutatja be székesegyházaikat. Monumentalitásukban, 

díszítésükben  páratlanok. Mi csak beléptünk és csodálkoztunk azon ami bent fogadott. 

 Tovább menve, kint elértünk két monstrumot, a cári harangot és a cári ágyút. A cári 

harang a világ legnagyobb bronz harangja, de toronyban sohasem szolgált a több mint 200 tonnás  

monstrum, amiből egy darab hiányzik is. Egyesek azt mondták, hogy amikor megpróbálták a 

toronyba felemelni, elszakadtak a kötelek és leesve egy darab kitört belőle. De ami elfogadhatóbb 

az úgy szol, hogy egy tűzvész alkalmával oltáskor felforrosódva vizet kapott és  megrepedt, s egy 

darab ki is esett belőle. A repedés alatt fényképeztették magukat  az orosz látogatók. 

 A cári ágyú sohasem tüzelt, óriási ágyú, közel 1 méter a csövének belső átmérője, 

megmozdíthatatlan. Egy orosz ágyúöntő öntötte bizonyára világrekord elérése céljából.  

Idegenvezetőnk szerint, az ágyú nagysága miatt a cár ágyúja, és épp úgy nem dolgozott soha mint 

a cárok. 

Az a nap amit a Kremlben töltöttünk Jucival, azóta is talán életem legmozgalmasabb, 

legtelítettebb napja. Pedig jártam Egyiptomban, Görögországban, Dániában, Azerbajdzsánban, 

Horvátországban de azt a gazdag arany, ezüst, gyémánt, elefántcsont, kínai selyem és porcelán  

gyűjteményt nem lehet elfelejteni s máshol megtalálni. 

          
A VÖRÖS TÉR. LENIN MAUZÓLEUM. GUM ÉS CUM. 

A CSODÁS VASZILIJ BLAZSENNIJ SZÉKESEGYHÁZ. 

       
 Szintén benn volt a hivatalos programban a Vörös tér meglátogatása. Annak a térnek a 

megtekintése amelyet annyiszor láttunk a Tv-ben, újságokban, könyvekben. A Vörös tér az a tér 

amelyen a Kreml áll, s amely  a szovjet hatalom jelképe. A május elsejei és november 7-iki 

felvonulások helyszíne, ahol felvonuláskor a szovjet rakéták sorjáztak a világ nagyobb része  

ellen, s ahol  a szovjet tengerészek, gyalogosok, katonák sűrű sorai felvonulnak magasra lendített 

lábaikkal, díszlépésben. S felvonul a rengeteg moszkvai lakos, apák gyerekkel a nyakukban, 

sportolok égbe törő vörös és más sokszínű zászlaikkal, a Szovjetunió Kommunista, (bolsevik), 

Pártja Központi Bizottsága tagjai s a Lenin mauzóleum előtt. Ilyen élményeim voltak  

megérkezésemkor, a Vörös térrel kapcsolatban. De a Vörös tér mást is jelent. A Vörös-tér amely 

nem tudni, hogy szép-e vagy vörös-e t.k. mert oroszul a krasznoje szó egyben vöröst és szépet is 

jelent, de csak a szovjet hatalom vezethette be a köztudatba ezt az értelmét. Igaz az is, hogy a 

teret leginkább a vörös szín uralja. Tehát valami alapja csak  van az elnevezésnek. Vörös a Kreml 

fala, a Lenin mauzóleum, az akkori Lenin múzeum, ma a Történelmi múzeum, s még a Vaszilij 

Blazsennij székesegyház is segíti a vörös tónust. 

 Első utunk, hisz 1980-at írtunk, a Lenin mauzóleumhoz vezetett, itt hosszú sorok 

kanyarogtak s várták sorukat, hogy megtekinthessék a munkásosztály első győzelmes 

vezetőjének bebalzsamozott testét. A sorok mozgó sorok voltak, nem állva kellett várni. 

Megmotoztak mikor oda érkeztünk, s a hölgyeket ha nem voltak hosszú szoknyában kitették a 

sorból. Közben láthattuk a furcsa orosz díszlépésben közeledő és távozó állandó katonai őrség 
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óránkénti váltását, amely Lenin testét őrizte. Ilyenkor megszólalt a Kreml 25 tonnás óriási 

toronyórájának harangja is a Szpaszkij toronyban. Szovjet filmek kezdő képe valósult meg 

előttem. 

    Kint meleg volt, sütött a nap, ki voltunk izzadva Jucival, de bent a mauzóleumban  hűvös 

szél fújt, működtek a ventilátorok. Lenin az üvegburokban várta nézőit. Kicsi volt, sötét ruhában, 

arca kisimítva és látszott rajta, hogy nincs élet benne. Elsétáltunk mellette, megnéztük és arra 

gondoltam, hogy ez a kicsi ember rengette meg az egész világot 1917-ben az orosz katonákkal, 

munkásokkal, muzsikokkal együtt. Katonák álltak őrt bent is és vigyáztak Vladimir Iljicsre. 

Kijövet kicsit megkönnyebbülve, körbe jártuk a Mauzóleumot. A Kreml falában sok más  szovjet 

vezető volt eltemetve, s ha jól emlékszem Joszif Visszarionovics Sztálin neve is ott volt, 

Landerer Jenő magyar-zsidó kommunista vezetővel együtt. Sztálin ekkor már ki volt véve Lenin 

mellől. Ha jól emlékszem, még Hruscsov vétette ki. A mauzóleumtól nem mesze folyik  

csendesen a Moszkva folyó, ahova lementünk, megnéztük hídjait, kemény oldalfalait s körbe 

néztem és családi, polgári házat, lakást kerestem, de nem találtam. Kezdtem  úgy érezni, hogy 

Moszkva csak a nagy épületek városa. Ehhez a sorhoz csatlakozott a napokkal azelőtt látott 

olimpiai falu 10-12 emeletes torony építményeinek sora is, amelyre  azt mondták, hogy az 

olimpia után moszkvai családok kapják lakásnak. 

  

* 

 

Itt a  Vörös-téren van a GUM is, Moszkva legnagyobb áruház komplexuma, ahova úgy 

két-három órára engedtek be, hogy  nézelődjünk, vásároljunk, szerintük és mi szerintünk pedig 

azért, hogy eladjuk a konyakot, cigarettát és ami még volt eladó, (a GUM magyar jelentése = 

Univerzális Állami Áruház). Egyre jobban értettem az orosz beszédet, igaz leginkább azt amit az 

idegenek beszéltek, mert az oroszok általi kiejtés az annyira különleges, hogy azt meg kell érteni 

hangsúlyában is. S ehhez nem egy két nap hanem hetek, hónapok kellenek. De a feliratokat már 

eltudtam olvasni, megértettem azokat. A GUM egy kétemeletes, üvegtetővel ellátott két-három 

soros üzlethalmaz, butikok és nagyobb üzletek sora. Leginkább „szuvenirek”, (cirill betűvel 

írva), tömkelege, babák, matrjoskák, medvék, orosz faragványok, cserepek és sálak, sapkák, de 

voltak ruhák, bútorok és motorok is. Csak egyet nem kaptunk, pedig sokat kerestük, nem kaptuk 

a moszkvai olimpia hivatalos kabaláját az olimpiai  medvét „Misát”. Egész Moszkvában nem 

kaptunk, mert mire mi megérkeztünk már felvásárolták, úgy is mint  medvét és úgy is mint az 

olimpiai zászlócskán levőt. Csak képeslapokon kaptuk meg Misát. De annak is örvendtünk. 

Mindjárt vásároltunk is és szüleinknek, barátainknak megcímezve boldogan küldtük Misát. A 

GUM egy kicsit kiábrándított mert nem volt árubőség, lehet, hogy az olimpia alatt a moszkvaiak 

is többet vásároltak, mert több külföldi árú volt, mint rendesen. A GUM egy kicsit kisszerű, 

üzletsokaság. 

 A GUM bejárása után elmentünk a csodás ortodox Vaszilij Blazsennij székesegyházhoz, 

melyet Rettegett Iván épített, megnéztük kívülről, de ha jól emlékszem zárva volt és nem tudtuk 

megnézni belülről, amit ma is sajnálok. Így maradt a Kuzma Minyin és a Dimitrij Pozsarszkij 

kettős szobrának megtekintése közelről. Monumentális szobor a két Moszkvát felszabadító 

népfelkelő, emlékére állítva. Estére a Csajkovszkij színházterembe volt jegyünk. Egy olyan tarka-

barka, de nagyon jó és mozgalmas szovjet folklór egyveleg volt színen. Fellépett a Mojszejev 

együttes, majd minden köztársaság táncaival, köztük volt a moldáviai román tánc is. De volt  

nagyon komikus matróztánc is. Nagyon tetszett egy külön előadott táncösszeállítás nanáj földről. 

Tematikus tánc volt, benne megjelentek táncaikkal a nanáj sámánok, s talán az egész tánc olyan  

babona ellenes volt. Minket a tánc kiállítása, minősége  kapott meg. A tánc témája egy kicsit naiv 
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volt számunkra. Nagy sikerük volt a kozák táncoknak. A táncokon kívül dalok is hangzottak el   

kitűnő kórusok előadásában. Nagyrészt ismert szovjet, mozgósítóan hazafias dalok voltak. De   

elénekelték a „Volga, Volga maty reka” című nagyon szép orosz dalt is. Operaáriák is hangzottak 

el, kitűnő előadásban orosz és szovjet szerzőktől. Szép este volt, vannak kitűnő táncosaik, 

énekeseik. Kitűnően szórakoztunk, s az orosz és a szovjet dallamok kíséretében tértünk haza 

nyugovóra. 

 

AZ ÖSSZÖVETSÉGI KIÁLLITÁS. 

   

 Egy következő napi programunkban, az Ősszövetségi Kiállítás megtekintése volt. Jött a 

szovjet busz és vitt minket Moszkva széles nagy bulevardjain keresztül. A kiállítás épületei 

tipikus szovjet épületek, ahol mind a 16 szovjet köztársaságnak külön épülete volt. A 

Köztársaságok épületeinek vonalai felhasználták a különböző Köztársaságok szovjet építkezési 

vonalait. Nagyon furcsa egyveleg született így meg. De ez kellett a „kolhoznikoknak”, a 

munkásoknak, katonáknak a szovjet vezetés szerint. Azerbajdzsántól kezdve, Ukrajnán keresztül 

Moldáviáig mind a 16 szovjet köztársaság megépítette saját stílusú kiállítási épületeit, (lehet, 

hogy akkor már csak 15 köztársaság volt mert a Finn-Karél Köztársaságból autonóm területet 

csináltak). 

 Belépésünkkor egy körterembe vittek ahol panorámikus filmet vetítettek. Ez volt akkor az 

újdonság, de az is maradt, mert nem terjedt el. Valamilyen szemüveget kellett felvennünk amihez 

nagyon nehezen jutottunk hozzá. A film valamilyen nagy stílusú szovjet építkezésről szólt. S 

ennyi! Elmondhattuk, hogy panoramikus filmet láttunk.                                      

 S azután következtek a Köztársaságok kiállítási termeinek a megtekintése, elárulom  

három-négy után lemondtunk a látogatás folytatásáról, mert elég szegényes felhozatal volt. 

Fonnyadt zöldségek, idős kirgiz mamák, papák, kiürített kiállítási pannók. 

  Így, hamar bekerültünk a közös kiállítási terembe, ahol a szovjet űrhajózás történeti  

kiállítása volt megszervezve. A kiállítás Ciolkovszkij orosz tudósra emlékezve indul, aki annak 

idején egy  papírdarabkát elejtve megfigyelte, hogy az nem esik rögtön a földre, hanem  peregve  

lassan ereszkedik.  Ez a felhajtó erő létezésének a felfedezését jelentette, ami a repülés alaptétele. 

Tovább, láthattuk a kiképzéshez használt eszközöket, amiket ki is lehetett  próbálni. Én nem 

voltam olyan bátor, hogy beüljek egy össze-vissza forgó szerkentyűbe. De voltak közöttünk 

bátrabbak is akik beültek, s több kevesebb sikerrel ki is szálltak...Volt olyan is aki rosszul lett a 

forgás során, s akit helyben láttak el az orvosok. Én egy békésebb nem mozgó űrhajóba szálltam 

be Jucival. Ez is elég volt ahhoz, hogy elmondhassam, szovjet űrhajóban ülhettem. 

  Az űrhajós szerek után, következtek a Lajka kutya űrhajójának másolata, a Jurij Gagarin 

1961-es világelső űrrepülésének kabinja, amelyet én Úzdiszentpéteren értem meg, következett a 

világ első női űrpilótájának Tyereskovának az űrkabinja 1963-ból, a Leonov űrkabinja, aki 

elsőnek lépett ki az űrbe a kabinjából 1965-ben, s az az űrkabin másolat amely  1966-ban  űrhajós 

nélkül elsőnek szállt le a Holdra. De meglepett nagyon az is, hogy a nemrég az űrutazásból 

hazatért magyar űrhajós Farkas Bertalan kabinjának a másolata is ott volt már, amellyel 

Kubaszov kapitánnyal 8 napot keringtek a Föld körül. Egy kicsit megdobbant a szívem amikor 

cirill betűkkel ott láttam FARKAS BERTALAN MAGYAR ŰRHAJÓS nevét felírva az űrhajó 

kabinjára. Sok nemzetet  megelőztünk újra! Mire a végére értünk az űrhajók szemléjének  kész 

űrhajósok voltunk. Láttuk az űrhajósok ételét, ágyát, szkafandereit, játékait, kabaláit, műszereit. 

Feltöltődve a szovjet űrhajózás akkori sikereivel, amelyet az amerikaiak ellenében folytattak, a 

kijárathoz kanyarodtunk ahol egy össznépi színpad állt, amelyen valamelyik köztársaság, 

valamelyik fúvószenekara fújta a mozgósító szovjet indulókat, egyetlen nézőnek, aki a padokon 
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ült. Furcsa volt, hogy  az akkori 240 millió szovjet állampolgárból, csak egy személyt  tudtak 

szórakoztatni a dallamdús szovjet indulók. De ilyen is volt. Innen az Osztankinói televiziós 

toronyhoz mentünk, amelyet kívülről megcsodáltunk, s amely, ha jól emlékszem az akkori világ 

legmagasabb épülete volt. 

  Hazafelé  hosszúnak tűnt az út, s egy taxit kerestünk, ami hamar elő is került, egy jó nagy 

Moszkvics formájában, s beültünk. Igaz, izgultunk mert nem tudtuk, hogy lesz e elég pénzünk 

kifizetni a taxit. De néhány hosszú nyolcsávos sugárúti száguldás és néhány kanyargós kis  

moszkvai utcán való utazás után, haza értünk. Kérdésünkre, hogy mennyibe került az út, az orosz  

taxis megmondta az összeget, ízes moszkvai nyelvén, amit mi bizony nem értettünk meg. Ekkor a 

zsebembe nyúltam és elővettem az ott levő összes kopejkát, jelezve, hogy ennyi pénzünk van 

amit hajlandók vagyunk mind neki adni. Meglepetésünkre a taxis kiválasztott egy darab 50 

kopejkást és intett, hogy várjunk mert még vissza kell adjon belőle. Köszöntük, tartsa meg a 

vissza járó pénzt, de nem sikerült, a vissza  járó 20 kopejkát el kellett fogadnunk. Ennyire olcsó 

volt a taxi abban az időben Moszkvában. Bizonyára  az olcsó benzin tette ennyire olcsóvá az 

utazást, pedig az akkori Moszkvicsok és Volgák meg a Gaz-ok, nagyon falták a benzint. 

 A következő délelőtti programunk, egy  lovasverseny megtekintése volt. A lovas pálya 

valahol Moszkva szélén volt, elég sokat utaztunk odáig. A versenyen gyönyörű  szép lovak és 

szép hölgyek versenyeztek. Voltak ott szovjetek, angolok, franciák, csehek, keletnémetek. Szép  

versenyeket láttunk. Élvezetes volt egy olimpiai lovas verseny megtekintése.  

 Ebédre vissza tértünk az állandó étkezdénkhez, ahol szép szőke orosz kislányok 

szolgáltak fel, ízlésesen formaruhába öltözve, s még a konyhában sem voltak az orosz filmekből 

ismert tudatos tekintetű, elhízott orosz mamák. Mindenki fiatal volt, szőke és szép. Gyorsan, 

pontosan szolgáltak fel, jó minőségű orosz ételeket, amiket azonban meg tudtunk enni. Sok volt a 

káposzta. Estére mindig  kiadták a hideg ételeket, amit elvittünk és otthon vagy valahol útközben  

ettünk meg. 

Délután szabad programunk volt, mert nem mentünk el a Lenin kiállításra. S így  régi 

vágyunk teljesülhetett, elmehettünk a Moszkvában  létező Druzsba-Barátság  könyvesboltba  ahol 

a szocialista országoknak, külön könyves részlegein megvásárolhatók voltak ezen országok 

könyvei, kopejkákért. Köztük ott találtuk a bő magyar könyvrészleget is, ahol tényleg nagyon bő 

választék állt rendelkezésünkre, pénzünk is lett volna, de nem mertünk több könyvet venni csak  

vagy kettőt-hármat, mert féltünk, hogy a román határon elveszik. Tudtuk, hogy a szovjetekkel 

nem lesz baj. Fájó szívvel lapoztuk fel a sok szép magyar könyvet, köztük olyan történelmi 

könyveket, amelyeket nagyon megvettünk volna, de nem mertük. Csak habzsoltuk a magyar 

könyvbőséget, de sajnos, amelyeknek ott kellett maradnia. Bánatunkban megnéztük a román  

könyveket is, ahol alig voltak könyvek. Szegényes  kiállítású, kevés számú könyv volt kiállítva 

Két ország, két hozzáállás! Szomorúan mentünk ki a Barátság üzletből, amelynek  részünkre csak 

a neve volt barátságos, s a benne levő magyar könyvek sokasága, minősége és címei, árai, de  

tulajdonosai nem lehettünk a román vámosok miatt. Még inkább, a román hatalom magyarságot 

elnyomó politikája miatt. 

 Tovább menve, egy élelmiszerüzletbe tértünk be, ahol pont olyan kevés árú volt mint 

annak idején a Bukarestben megrendezett Ifjúsági Világtalálkozó, idején. Valami cukorkákat 

tudtunk vásárolni a gyerekeknek, csokoládét hiába kerestünk, nem volt. Viszont magyar borokra 

bukkantunk, amiből rögtön vettünk is egy tokajit és valamilyen hét decis üvegben levő más bort. 

A tokajit, s az akkor megvásárolt borokat haza hoztuk, köztük egy portugál óbort is. A tokaji 

finom volt, nem csapott be, de a többi magyar bor az pocsék volt. Alig lehetett meginni. A 

portugál óbort a fiam esküvőjén bontottuk fel, finom bor volt. Mindenkinek tetszett a bor, csak 

Juci nem kedvelte az óbor tipikus ó izéért. Később hallottam olyan véleményeket, hogy a magyar 
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borokat nem a minőségük szerint vették meg az oroszok, hanem azért mert magyar bor volt, 

szocialista ország bora volt, s így mindent ellehetett adni nekik. Pedig a magyar borok, otthon 

Magyarországon, jó minőségűek voltak. De talán azt mondhatták a magyarok, hogy az 

oroszoknak minden lötty is eladható. 

 Többet Moszkva központjában, a nagy áruházakban nem is kerestünk élelmiszert, 

cukorkákat, fagylaltot, csokoládét, azokban már kifogyhatott. Lehet, hogy az olimpia kezdetén az 

üzletek tele voltak mindenféle áruval, de akkorára amikorra mi az olimpia második részére 

megérkeztünk kiürültek. Ennek voltak árulkodó jelei, reklámokban, feliratokban. Ezért 

megpróbáltuk a város szélén ahol a mi szállodánk is volt, ott már több árut kínáltak az üzletek. 

Bementünk egy postai  helységbe, ahol olimpiai érméket szerettünk volna vásárolni. Sikerült is 

néhány darab Lenin képes olimpiai érmet vásárolni, ma is meg vannak. Kaptunk olimpiai 

bélyegsorozatokat is vásárolni, azok is meg vannak még. Közelünkbe volt egy moszkvai metró-

állomás, nevére már nem emlékszem. Meglepett a szovjet metróállomások nevei a KIEVSZKIJ 

METROPOLITAN például. Nekem meglepő volt a metropolitán megnevezés, mert az én 

tudatomban a metropolitán mást jelentett. A meglátogatott metróállomást csak a bejáratnál 

láthattuk, nem mentünk le, nem utaztunk vele. Nagy kihagyás volt, ma is bánom. Hosszú  

mozgólépcsők fogadták az utasokat. S nagyon olcsónak tűnt az ára. Azt mondták, hogy ha meg 

veszel egy jegyet és nem jössz fel a felszínre, addig utazhatsz vele amíg kedved van. De nekünk 

tovább kellett mennünk. Mindenki a csoportból, aki a metróval utazott dicsérte a szépségét, 

pontosságát, tisztaságát. Útközben megálltunk és tiszteletünket tettük Dolgorukij kijevi fejedelem   

szobra előtt, aki alapította Moszkvát. 

                        

A BOROGYINÓI CSATA PANORAMIKUS EMLÉKMUZEUMA. 

 

Egy további közös program volt a borogyinói csata Panoramikus Múzeumának a 

megtekintése, a Kutuzov sugárúton, valahol Moszkva szélén, Filja faluban. A körpanorámát 

másodszor azon a helyen építették fel, ahol a külföldi országok követeit fogadta az orosz cár, s 

ezek meghajoltak az orosz cár előtt. Itt várta Napoleon is Moszkva kulcsát, amit sohasem kapott 

meg, és itt állt meg Hitler is. A hely neve Paklonnaja gora = a meghajolás, a tiszteletadás hegye. 

A borogyinói csatáról szóló körpanorámát, egy furcsa nevű de orosz nemzetiségű  festő készítette 

el, Franz Roubaud, 1912-ben, az 1812-ben lezajlott borogyinói csata emlékére, ahol a francia 

csapatok elvéreztek. Akkor a körpanorámát, fel is állították valahol  Moszkvában, de 1918-ban a 

szovjet hatalom lebontotta. S csak a csata 250-ik évfordulóján 1962-ben állították fel az új 

helyén, új épületben. Tudtuk meg a minket tájékoztató idegen vezetőtől. Igen büszkén hangzott el 

mindez tőle s kevésbé a moldáv fordítótól. A festett körkép lenyűgöző látványt jelent a 

nézőjének. Jobboldalt az égő Kutuzov ház, ahol az orosz seregek vezetője székelt, körbe-körbe 

orosz puskások és lovasok harci jelenetei vannak megelevenítve a francia inváziós sereggel 

szemben. Sok apró részlet van kiemelve körtékkel, galyakkal amelyek még látványosabbá teszik 

a körképet. Nekem a Feszti körkép jutott eszembe, „A magyarok bejövetele”, amelyről abban az 

időben hallottuk, hogy elkezdték restaurálni. 

 Az elkövetkező napon még alkalmunk volt elmenni a Novogyevicsi Kolostor temetőjébe  

ahol sok híres orosz és szovjet ember van eltemetve, zöld fák, lombok között. Itt láttuk  N. Sz. 

Hruscsov és Csehov sírját is, többek között, amelyek, gondozottak voltak. Úgy látszik az oroszok 

tisztelik őseik emlékét. 

  Utolsó utunk a  Moszkvai Lenin hegyre vitt fel, ahol az óriási Lomonoszov Egyetem s 

Moszkva gyönyörű  látképe fogadott. 
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 Evvel búcsúznunk is kellett Moszkvától, mert másnap hosszú repülőút állott előttünk. 

Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba  szólt a jegyünk. 

            

BAKU, A KŐOLAJ VÁROSA. 

 

 Reggel korán keltünk, össze csomagoltuk az egyre gyarapodó csomagjainkat, s autóbuszra 

szálltunk, amellyel egy hosszú utat tettünk meg  az orosz erdők, az örök nyírfa erdők ölében a 

domogyedovói repülőtérig. Ez a repülőtér már nem volt olyan fényes, ezt az oroszok építették s 

már várt is a TU-154-es repülő. A vámvizsgálat inkább fegyver, kábítószer s valuta vizsgálat volt. 

Újabb kapun kellett átmennünk, újra átvizsgálták csomagjainka, s kint két Ikarus busz várt. 

Meglepett, sőt meglepetésünk még sokszorosodott is akkor, amikor minden szovjet repülőtéren 

Ikarus-buszok szállították az utasokat a gépekhez és vissza. Ha jól emlékszem több órás út állt 

előttünk, a repülőgép kényelmes volt, jól repültünk, alattunk a szovjet-orosz városok, falvak, az 

orosz síkság, az orosz erdők, kolhozok, szovhozok földjei, gyárak sorjáztak. De hamar a felhők 

felé emelkedtünk, mert következett a Kaukázus 5000 méternél magasabb csúcsaival. Körülöttünk 

világítottak a Napnak a felhőkön visszaverődő sugarai. Szikrázott minden, tejfehér volt a 

kilátásunk. De egyszer csak  megszakadt az egyhangú fényesség, mert megjelent az Elbrusz két 

csúcsa a nyugati és a  keleti csúcsok a felhők felett. Gyönyörű  látvány volt, s elgondolkoztam, 

emlékezve a Szovjetunió turista kalauzban olvasottakra, hogy az Elbruszt egy erdélyi származású 

család sarja a marosdécsei előnevű hazánkfia is megmászta, Déchy Mór, az elsők között, hét 

alkalommal. Értékes térképészeti, geológiai munkát végezve. Úgy emlékeztem, hogy itt járt 

Puskin és más orosz kiválóságok s, hogy ezeknek a Szovjetunióban milyen nagy reklámot 

csinálnak, de nem szólnak az ott élő sok nemzetiségű lakosról. Azokról az orosz uralom, nem 

beszél, azok elnyomott népek. Nekik nincs történelmük az oroszok részére. A Kaukázusban csak 

orosz emlék van. S még eszembe jutott egy görög monda, amelyben Zeusz itt láncolta meg 

Prometeuszt, mert ellopta a tüzet és az embereknek adta. 

 De az álmodozásnak és az emlékeknek hamar vége volt, mert közel jártunk Bakuhoz, 

Azerbajdzsán fővárosához, érkezésünk céljához. Nemsokára oroszul jelezték, hogy be kell kötni 

a biztonsági övet, oroszul, mert ez belső járat volt. S hamarosan nagyot zökkent gépünk és 

kiszállásra szólítottak fel. Kint az olajtornyok ezrei fogadtak és egy általános olajszag. De hamar 

megszoktuk és akkor itt is  jöttek az IKARUSZ-buszok utánunk és bevittek a repülőtér fogadó 

termébe. Itt átszálltunk hazai buszokba és azokkal a Kaspi tenger partján levő modern 

toronyépületben levő szállodába vittek. Velünk szemben, oldalt volt az Elnöki Tanács nagy 

épülete. Szállodánk előtt egy széles úton leginkább  nagy teherautók jártak. Köztük kevés Volga 

és GAZ. Mi egy 10-ik emeleti lakosztályban kaptunk kényelmes szállást, ahová gyors lift vitt fel  

és hozott le. 

  Bakuban nem voltak olimpiai sportesemények, így az ott töltött időnket csak város  

nézéssel, s a városban található nevezetességekkel ismerkedhettünk meg. Itt is kaptunk egy 

idegenvezetőt, aki tudott románul. Jól fogott, mert itt habár oroszul mindenki tudott, de a helyi 

nevezetességeket csak ö ismertethette a legjobban. Ha jól emlékszem három napot töltöttünk 

Bakuban. Első este felütöttem a Szovjetuniós turistakalauzomat, ahol az a néhány szó amit 

Azerbajdzsán történelméről írtak már bőven sokszínű volt. Ősi ország, neve perzsául Észak- 

Perzsiát jelenti. Lakói azeriek, örmények és oroszok s még vagy tíz nemzetiség. Csak 

mostanában tudtam meg, hogy még  avarok is élnek egy pár községben. Sok harc, sok rabság és 

győzelem fűződik az ott élő és az oda települő népek között. Ma Nagorno-Karabach 

Azerbajdzsán északi tartománya, örmény fennhatóság alatt van, a két nép közötti hosszú és 

kemény harcok következtében. Akkoriban amikor ott jártunk az orosz volt a közös nyelv, az ott 
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élő népek között. Volt alkalmunk megismerni örményeket is, akiknek arcvonásait a mi örmény 

magyarjainkról már ismertük.  

 Első este már nagy meglepetésben volt részünk. Egy előkelő vendéglőbe vittek 

vacsorázni. Mi nem voltunk felkészülve az előkelő fogadtatásra. Öltözékünk egyszerű utazó ruha 

volt. De bent terített, ízlésesen megterített asztal várt, több tányérral és ezüst evőeszközökkel  

kiegészítve. Az asztal, hogy még ünnepélyesebb legyen vörös bársonnyal volt leterítve s azon,  

habfehér kisebb asztalterítők a tányérok alatt, emelték a hangulatot. S a legnagyobb meglepetés 

volt, a zenekar munkája folyamán szóló nyugati zene, amelyet Moszkvában, olimpia ide vagy 

oda,  nem nagyon hallottunk. Itt a legfrissebb nyugati sláger a Dzsingisz-kán szólt, kemény rock 

and roll zeneként. Csodálkoztunk, nem hittünk fülünknek, szemünknek. De a zene szólt és mi  

leültünk vacsorázni. A vacsorára egy húslevesszerű levest szolgáltak fel, szorgos fehér kabátban 

és fekete nadrágban dolgozó azeri pincérek. A leves ehető volt, de ízét menta, petrezselyem és 

koriánder  keveréke adhatta, Juci szerint. Én elfogadtam meghatározását, s ez az íz végig követett  

majd minden későbbi leveseiknél. A leveses tányér mellett, egy másik tányérban, egy zöld száron 

ülő levelekből álló valamilyen helyi különlegesség volt, amit leves evés közben kellett megenni, 

a kérdésünkre kapott magyarázat alapján. Megkóstoltuk egy kicsit menta ízű, volt de meg lehetett 

enni különlegességként. A kapott magyarázat szerint a zöld  fűszernövény a Kaukázusból 

származik, onnan hozzák megrendelésre, jó pénzért. A levest báránypörkölt követte, burgonya 

körítéssel. Egyenesen finom volt. Bor is járt hozzá, finom azeri bor, kristálytiszta színben és 

ízben. Utána fekete tea várta az elköltését. Az asztal tele volt gyönyörű szőlővel, gránátalmával, 

körtével. 

 De a keményen szóló zene, táncra csábította csoportunkat. Jucival mi is felálltunk és jóízű 

táncba kezdtünk. A Dzsingisz-kán megtette hatását, jót táncoltuk, jól éreztük magunkat. Ezután 

itt  kaptuk a reggelit, az ebédet és a vacsorát. A menü változott, de az ízek nem nagyon. Fűszeres 

volt minden és színtelen, piros paprikát színezésre nem használnak. Pihenni mentünk azon este, 

de reggel  kopogtattak az ajtón és  valaki betérést kért. Ki ismerhet minket itt a messzi Bakuban, 

hogy hozzánk kopogtat be. Előbb hirtelen rosszra gondoltam, talán a szovjet rendőrség, vagy a 

szovjet titkosszolgálat kopogtathat. Kinyitottam az ajtót és egy helyi lakosú öltözékben levő, 

hölgy kért belépési engedélyt. De már az első mozdulataiból kitűnt, hogy valami különös dolgot 

akar. Mutogatásaiból és orosz beszédjének megértett részéből, hamar felismertük, hogy a hölgy  

kereskedni akar. Jobban mondva  vásárolni akar, nyugati cuccokat. Hamar ki is pakoltuk majd 

minden eladásra szánt cuccunkat és alkudozásba is kezdtünk vele. Igaz, a hölgy keveselte a 

cuccok  számát, leginkább farmernadrágot, nyugati cigarettákat  és nyugati magnókat, erősítőket  

keresett. De végül is, megelégedett a mi általunk ajánlott áruval és a vásárt megejtettük, közös 

megegyezés alapján. Hogy ki járt jobban, azt nem tudom. Nekünk elég volt a kapott kisebb  

összeg, amire ezt-azt vásárolhattunk. 

 Első nap elvittek a város központjában levő Szüzek tornyához. Ez egy XII századból 

eredő nyolcemeletnyi magas vastagfalú torony, amely arról híres, hogy valamikor a monda 

szerint, egy  azeri  uralkodó lány, szerelmi bánatában innen vetette le magát. De azt is mondták 

az idegen vezetők, hogy ide zárták be a város ostromai alkalmával a város fiatal szűz lányait, 

hogy megmeneküljenek a győzőktől. Nem messze tőle meglátogattuk kivülről a SHIVAN sah 

palotáját, amely kupolákkal van fedve,  s szobrokkal díszítve. 

 Következő állomásunk a DZHUMA mecsetben levő Szőnyegmúzeum volt, ahol a híres 

keleti szőnyegek százait  láthattuk. Csomózott és szőtt szőnyegek színkavalkádjából csak az 

„Ezeregy éjszaka” mesék repülő szőnyege hiányzott. Sahok, uralkodok, papok díszszőnyegei 

voltak kiállítva. 
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 Legnagyobb részük imaszőnyegek. A szőnyegek után megtekintettük a keleti ékszerek 

gyűjteményét, amelyek különös alakúak és különös használatú tárgyak nagyszerű gyűjteménye  

volt. De láthattunk keleti hímzéseket, fafaragásokat és fémtárgyakat is. Minden tárgy új volt  

részünkre, mert hasonlókat csak filmekben, folyóiratokban, könyvekben láthattunk. Itt előttünk 

voltak a kelet drágaságai. Ezután kikeredtünk a Kaspi tenger vagy tó partjára, ugyanis még a 

középiskolai tanulmányaimból emlékeztem arra, hogy  Baku az Apseron félszigeten van a Kaspi 

tenger partján. Tenger vagy tó? Volt a kérdés, mert mindkét elnevezést szívesen használta 

mindenki. A Kaspi vízmedence t.k. tó, mert nincs összeköttetése tengerrel. De kicsi túlzással, 

nagyzással a tó nagyságára hivatkozva könnyen lehet tengernek nevezni. Viharai vannak, hajók 

közlekednek rajta, tele van kőolaj fúrótornyokkal, halásznak  benne, fürdőzésre is használják pont 

mint egy tengert. Legyen nekem is tenger, határoztam el magamban. A parton a magasban  

villany jelzőlámpák jelezték a tó és a levegő hőmérsékletének az értékét. Ottjártamkor a tenger  

22 °C és a levegő 27 °C  volt. Fürdőzésre alkalmas  volt, de ott senki sem fürdött. Kérdésünkre, 

hogy ott miért nem fürdik senki, azt a választ kaptuk, hogy itt a víz nem  felel meg a fürdőzésnek, 

piszkos. A Kaspi Tengerben a szomszéd falvakban vannak kijelölve fürdőző helyek. 

Megköszöntük a rövid és velős választ, de ami nem magyarázta meg t.k. az igazi okot. De még az 

aznapi programunkban volt megnézni egy valamikor karavánszerjának használt épületsort. Ma  

közelében van egy  vendéglő, de a karavánszeráj mint  kiállítás működik. Ott vannak kiállítva az 

akkor használt ruhák, pipák, edények agyagból, cinből készítve. Vannak teve szerelékek és képek 

az akkori életből merítve. Megnéztük a volt karavánszerájt és a mellette levő vendéglőben 

megittunk egy-egy pohár finom azeri bort. 

 Másnap épp egy olyen szomszédos faluba vittek, ahol fürdőző helyek voltak kijelölve. 

Igaz  az időjárás nem kedvezett, a Nap nem sütött ki, de nem volt hideg, s a szél sem fújt, így én 

is térdig megmártoztam a Kaspi tengerben. Ha most össze számolom, hogy hány tengerben  

mártozhattam meg a következő helyzet alakul ki: 1.Fekete tenger, 2.Kaspi tenger a Szovjet 

Azerbajdzsánban, 3.a Balti tenger Dániában, 4.az Égei tenger Görögországban, 5.az Adriai tenger  

Horvátországban és a 6.a Vörös tenger Egyiptomban. Szép szám. 

 Egy délutánra szabad délutánt kaptunk, nem volt hivatalos program. Gyalog bementünk a 

hosszú sétányon a központba. Ott egy gyönyörű tér fogadott, talán Majdan volt a neve, s egy 

piacot is találtunk, ahol hazai kóstolásra, gránátalmát vásároltunk és finom szőlőt. Volt ott 

mindenféle ismert és ismeretlen szárított gyümölcs. Néztük a piacot amely elmondja minden  

város életét annak aki  kérdezi. Én kérdeztem: a város központját a SIRVANSAN régi tér  

alkotja, amely nemrég lett a világörökség része, régi házakkal, keskeny utcákkal. Orosz 

fennhatóság alá, talán először 1806-ban került, majd 1920-ban  Szovjet Köztársaság lett először, 

másodszor pedig 1936-ban.  Neve t.k. azeriül Baki-nak hangzik. S Azerbajdzsán nevében ott van 

a tűzimádás ami onnan ered, hogy területén metángáz kigőzölgések vannak, ami természetes 

módon is meggyúlhat, de az ember is meggyújthatja, s így egy örök fáklya születik. Ezt a 

jelenséget az ott lakók imádták, isteni jelnek tartották és így alakult ki Azerbajdzsán a tűzimádók 

országának. Minket is elvittek egy ilyen területre, persze nem imádkozni, sőt abban az időben, a 

szovjet időben mindezt, babonának magyarázták nekünk. S boldogon jelentették ki, hogy most 

már nincsenek tűzimádók. Nyomuk megmaradt egy a tűzimádók által épített kolostorban, abban  

a Baku melletti faluban, ahol bemutatták a lángoló metángázt. A kolostor egyszerű négyoldalas 

kis építmény, amelynek a közepén egy lángoló örök fáklya ég. A falu neve ha jól emlékszem 

Szurekhan. 

Az azerek és az örmények is ébenfekete hajúak és sötét bőrűek. De arcvonásaik nem 

cigányosak. Talán ha jól megfigyeljük az azeriket, meg lehet különböztetni az örményektől. 

Nekem sikerült, ugyanis egy szakácsot szemeltem ki, akit örménynek határoztam meg. 
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Megkérdeztem és eltaláltam. Az örmények talán egy kicsit világosabbak és fekete, hajuk, 

bajuszuk is egy árnyalattal világosabb. 

 Baku főterén szovjet kommunista vezetők szobrai voltak, s közöttük „az eltévedt” Puskin 

szobra is. Azeri szobrot nem láttunk, pedig Azerbajdzsán fővárosában jártunk. Még vásároltunk 

5-6 pakk  BT cigarettát, mert ott akkor szabadon árulták. Ott csak egyszerű bolgár áru volt, egy 

szocialista országból, nem mint nálunk, ahol az amerikai cigarettákkal volt egy nívón, a beszerzés 

terén s talán a minőségben is. 

  Nehéz volt direkt kapcsolatot teremteni az ott élő azeriekkel, habár ők ismerték mind az 

orosz nyelvet, (kitűnő orosz nyelvtanáraik lehettek!), mi kevésbé, és ez már egy akadály volt. S 

ugyanakkor, az utunkat szervezők sem szívesen adtak lehetőséget arra, hogy ne rajtuk keresztül 

beszélgessünk el, az ottani emberekkel. De azért sikerült néhány olyan helyi érdekességet 

megtudnunk, hogy ott inkább az iráni Tv-t és rádiót nézik mint a moszkvait. Baku kb. 50 km-re 

van az iráni határtól, ezért nagyon zárt a határ, sok a szovjet katona, rendőrség, de a hírek így-úgy 

csak átjönnek a szabad világból, Iránon keresztül. Ismerték az amerikai cigarettákat, a  

farmernadrágokért komoly pénzt adtak, sokan viseltek is farmernadrágot. Vágytak a nyugati 

holmik után. Náluk, Bakutól délre, megterem a narancs, citrom, gránátalma. Éghajlatuk hét 

éghajlati  zónához tartozik, a hideg kaukázusi fagyoktól, a déli trópusi melegig. Sűrű erdőtől a 

kopár sivatagig minden természeti zóna megtalálható, tevétől a farkasig, medvéig. Sajnos  

mindezt belengi egy állandó kőolajszag, s a talaj nagyon sok helyen fekete-,barna óriási  

olajfoltokkal van tarkítva. Ilyen vegyes volt akkor az azeri élet is. Szovjet Köztársaság orosz 

uralom. 

 De másnap, újra utazni kellett, most már haza felé, de egy  Kievi megállással. Reggel 

amikor  csomagjainkkal  kijöttünk a szálloda  elé és várni kezdtük a buszt, hogy kivigyen a 

repülőtérre, megjelent közöttünk két azeri rendőr. Rendes szolgálati öltözékben, pisztollyal az 

oldalukon. S előbb még megrettentünk, vajon miért léptek közénk a rendőrök, valami baj van? 

De hamar meglepetve láttuk, hogy csencselési szándékkal jöttek, árut kerestek. Nekem még volt 

vagy 10-12 darab egyszer használatos borotvám, amelyet hamar előszedtem a csomagból és 

felajánlottam. Rögtön megkötöttük az alkut és boldogan ment el a rendőr, hogy ilyen értékes  

áruhoz jutott. Nekem is jól fogott a darabonként kapott 1 rubel, ami az akkori Szovjetunióban 

nagy pénz volt. A boldog azeri rendőr fekete arcát nem felejtettem el azóta sem. De megjött a 

busz, körülöttünk alkalmi hordárok jelentek meg, akik segítettek a csomagok felhordásában, 

felrakásában. S miután sikerült segítségükkel felhordani csomagjainkat, zsebembe nyúltam ahol 

volt négy csomag Carpaţi cigaretta, s fizetésképpen odanyújtottam nekik, de mintha villám ütötte 

volna meg kinyújtott kezüket, hirtelen elkapták és tagadólag intettek. Ők ilyen egyszerű 

szivarokat nem szívnak, nekik amerikai cigarettára van szükségük. Szerencsére volt még két pakk 

amerikai cigarettám, amit átnyújtva megköszöntek. Ízlések és pofonok. 

 A repülőtérre érve  vártak az IKARUSZ  buszok, piros-barna-sárga színükben, ébenfekete  

hajú azeri sofőrével, aki aztán kivitt a repülőtérre. De előbb  következett a vámvizsgálat, ami nem 

is volt olyan egyszerű, mert vagy négyszer jártam át csodakapun. Előbb a zsebemben  egy  kicsi 

fanyelű bicska volt és erre szólalt meg az ajtó, másodszor valami apró kopejka maradt a 

nadrágom zsebének mélyén, de az ajtó ezt is észrevette. A harmadik, negyedik esetben már nem 

tudtam, hogy mit kell levetnem, mert még a nadrágszíjam sem volt már rajtam és mégis sípolt a 

az a fura  ajtó. Ekkor lépett oda egy okos azeri vámtiszt és az ingem felső zsebében levő BT 

cigarettát kivette és újra átküldött az ajtón. És  csodák-csodájára  már nem  sípolt többé az ajtó.  

Sikeresen áthaladva, hozzám lépett az ajtó túloldalán az azeri vámtiszt és oroszul elmagyarázta, 

hogy a BT cigaretta filtere volt az, ami megsípoltatta az ajtót. Az IKARUSZ-ból való 
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kiszállásunkkor a Káspi tengerre néztem, de a túloldali partjait nem láthattam, hiszen egy 

tengernek  nem látszanak  a túlsó partjai.  

 Keleten jártunk, először életemben, olajszagot szagoltunk, de megismertünk egy harcias  

de vendégszerető, leigázott népet. 

 

KIEV FELÉ. 

  

 Repülőnk újra a felhők felé emelkedett hamar, mert közel volt a Kaukázus a kettős  

hegyeivel. A napfény szikrázott, habfehér volt minden, a repülő motorjai  halkan működve   

vittek előbbre minket Kijev felé. Az Elbrusz kettős csúcsát újra megcsodáltuk, uralták a körülötte  

levő vattatengert. Egy közbeeső szovjet köztársaság fővárosában megálltunk, vagy Tbilisziben 

vagy Jerevánban, ahol voltak leszállók és felszállók. Sokan  meglepetésünkre, mintha a piacról 

mennének haza, egy-egy görögdinnyével a hóna alatt lépett fel a repülőre, s utazott vele Kijevig 

ahol ugyanilyen piaci útról hazatérő tempóban szált ki a dinnyével a hona  alatt. Hát ilyen is van. 

Igaz  akkor a Szovjetunióban nagyon olcsó volt a repülő. Lehet, hogy csak épp átrepült az egyik 

köztársaságból a másikba, pár szász kilométert, egy dinnyéért? 

De repülőnk az akkor új TU 154-es leszálláshoz készülődött, biztonsági öveinket 

bekapcsolva érkeztünk meg Kijevbe. Az akkori Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság  

fővárosába. Már nem volt meglepetés amikor  újra IKARUSZ-buszok fogadtak. Szép sorjában 

vártak reánk. A buszok hamar megteltek és irány a vámvizsgálat. Itt már könnyebben átestünk a 

vámvizsgálaton, kiraktam mindent a zsebemből, már a BT cigaretta sem volt a zsebemben. A 

kijevi repülőtér sem olyan modern mint a seremetyevoi, de azért jól néz ki. Igaz, csak oroszul 

volt kiírva a KIEV de ez akkor normális volt. Azóta... 

 Újra buszba szálltunk, amely elvitt Kijev központjába,  egy  alacsony, régi épületben levő  

szállodába. A belső berendezés elfogadható volt. A kötelező ágy, az éjjeliszekrények,  két szék 

fogadott. Vacsorára egy kicsit messzire kellett mennünk, egy vendéglőszerű kantinba. Azért 

határozom így meg a helységet, mert kinézésre kantin volt, de szólt a zenekar és idegenek is 

voltak a helységben. Az étel egy kicsit már jobban hasonlított a mi szokásos erdélyi ételeinkhez, 

paprikát is használtak színesítésre. Hamar megvacsoráztunk és igyekeztünk vissza, lefeküdni 

mert az utazás eléggé kifárasztott. Másnapra a hivatalos programunkban két templom 

megtekintése volt. Az egyik a Szent Szófia székesegyház és a második a Pecserszka Lavra a  

nagyon sok kijevi  ortodox, görög-katolikus, katolikus templom közül. Itt Kijevben is kaptunk 

egy idegen vezetőt aki nagyon jó szolgálatot tett, mert elég részletesen ismertette a meglátogatott 

székesegyházakat és más épületeket. 

 A Szent Szófia székesegyházat a XI-ik században építették, ez volt Kijev központja. Itt 

iktatták be az ukrán  fejedelmeket,itt tartották gyűléseiket az ukrán ortodox egyház püspökei,itt 

fogadták a követeket és ide temetkeztek az ukrán uralkodok. A székesegyház mintája a 

konstantinápolyi Szent Szófia székesegyház de sok mindenben különbözik is. Bent  gyönyörű 

ikonok sokasága várja az oda bemenő híveket és látogatókat. A központban egy nagyon szigorú 

fenyegető Krisztus fogad mindenkit. Talán evvel akarta az ortodox egyház megpuhítani híveit. 

Tényleg a mindenhol jóságos vagy szenvedő Krisztus helyett itt egy veszélyes Krisztus a 

Pantokrator néz le ránk. S most már nem tudom, nem emlékszem pontosan, hogy ebben a 

székesegyházban vagy egy másikban hívták fel a figyelmünket akkor, amikor mindenki a falakon 

és a mennyezeten levő festményeket, szobrokat nézte arra, hogy a talpunk alatt hatágú zsidó 

csillag van rácsozatként kialakítva. Rögtön úgy éreztük, hogy a talpunk alatt forrósodni kezd a  

talaj. De azt is elmondták, hogy ez azért van így, hogy kifejezzék a zsidók elleni gyűlöletüket. 
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Fenn a magasban Krisztus, s a szentek ami felemeli a hívek lelkét, s a talpuk alatt pedig a  

megvetett zsidó csillag.  

 Elhagyva a Szent Szófia székesegyházat a következő állomásunk a Pecserszkaja Lavra 

volt, vagyis az u.n. Barlangkolostor, amely számos mellékkolostorból áll össze, s amelyek  

évszázadokon keresztül épültek, a fő  épülethez. Itt is az ikonok tízei vártak, s egy gyönyörű 

ikonosztáz, utána pedig következett életem egyik legérdekesebb és legmegrázóbb látványa a 

Lavra  barlangtemetője.  

 A bejárat előtt mindenkit megkérdeztek arról, hogy áll a szívével, mert azok akiknek a 

szívükkel baj van, nem ajánlják a látogatást. Jucival bíztunk a szívünkben és bementünk. Sötét  

folyosókon haladtunk előre, ahol inkább a jobb oldalon a löszbe bevájt kis kamrákban a Lavra  

szerzetesei, papjai, szentjei vannak eltemetve. Nagyon  különös látvány a nyitott vagy félig zárt 

koporsókban mumifikálódott embereket látni, fekete papi csuhákban, csak a püspökök voltak 

fehérben. Félelmetes látvány, de a keskeny ösvény vitt előre, letérni sem jobbra, sem balra nem 

lehetett. Pedig...Tényleg az ott kínált látvány nem mindennapi. Száz, kétszáz, ötszáz éves 

múmiák fogadtak, sokan vicsorító fogakkal, sehova sem néző szemekkel, barnára összeaszott 

arcukkal, kezükkel. De a langyos szellő, amely végig leng a barlang egyes helyein, az segít egy 

kicsit az embernek, s amikor kikerülsz a kijárat végére és előtted ott van a Dnyeper lassú, 

méltóságteljes folyásával, s lenézel a barlangok felől a lent levő folyamóriásra, úgy érzed jó volt 

kijönni. Még abban a levegőben is megizzadsz, az én ingem is csupa víz volt, bent nem is vettem 

észre hogy leköt az állandó halotti látvány. De ha már kint vagy és felszabadultan érzed magad,  

kint egy kiállítás is vár, nagyon sok mézzel. Az orosz vagy az ukrán medve szereti a mézet 

gondoltam, s barlangban is él, ezért van kiállítva eladásra is méz a barlangok végén. Talán az 

ortodox papok termelik? De később tudtuk meg, hogy a kolostorban ünneplik meg minden évben 

a mézbetakarítás ünnepét. Nemzeti hagyomány. 

 A benti sokszor borzalmas kép után, üdítőleg hat kiérve a Dnyeper zöld fákkal teli magas 

partja, megnyugtat a folyó. Szükség is van reá. Ha jól emlékszem a túlsó oldalon, egy sziget is 

van,  ami nagyon hasonlít a  véleményem szerint a szentendrei szigetre. De ez lehet, hogy csak az 

én külön véleményem és  túlzok vele. A kék folyó, a zöld fák megnyugtatnak. 

 A barlang temetőjének különlegessége azon alapszik, hogy a barlang levegője olyan 

összetételű amely megvédi az ott  elhelyezett emberi  halotti testeket, mumifikálja. Ezt használták 

ki az ottani szerzetesek és fúrtak alagutat halottaik eltemetésére. A kolostornak ezt a részét az 

Alsó Lavrának hívják. A Felső Lavrát az állam működteti, ahol értékes kiállítások  működnek. 

Akkoriban nem tudtam róla, későbbi olvasmányaimban ismertem meg, hogy ott a 

barlangtemetőben magyar szerzetes is nyugszik. Magyar Mózes, aki Erdélyből jutott el Kijevbe s 

vele voltak testvérei is a Magyar Szent György és a novotorzsoki Szent Efrém. A magyar Mózes  

a harmadik letelepedő szerzetes volt a Lavrában. 990-995 között született és 1043-ban  halt meg. 

Szent Életet élt, s most az Ukrán Ortodox Egyház szentje. Domborműves szobra a római Szent 

Péter bazilika, magyar kápolnájában van. 

 Elhagyva a barlangtemetőt, egy kis parkon mentünk keresztül, ahol apró, fürge  

mókusokkal játszadoztak a gyerekek, felnőttek. Ételt kínálva, a fákon levő mókusok 

villámgyorsan leszaladtak a földre, felkapták a lerakott kenyeret, diót és más mókus  

ínyencségeket, s amilyen gyorsan lefutottak a fákról, épp olyan gyorsan vissza futottak a 

szájukban víve az ételt, amit fenn, biztonságban érezve magukat, jóízűen elfogyasztottak és 

kezdődött minden újra. Működött a kijevi „mókuskerék” amit mi  nagy élvezettel néztünk. De az 

idegen vezetőnk továbbot  intett, ott kellett hagynunk a kedves kijevi mókusokat. 

 Elmentünk a Nagy Honvédő Háború Hőseinek az emlékművéhez, ahol elmagyarázták, 

hogy Kijevet a németek elfoglalták a II.-ik Világháború folyamán, s a harcok során majdnem 
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teljesen lerombolták. Emlékszem ott is volt egy nagy tankcsata, az úgy emlegetett „kijevi 

tankcsata”. Mi akkor 1980-ban már nem láttuk a háború nyomát, Kijev központja helyre volt 

állítva. Köztük nagyon sok, szovjet tipusú, nekünk giccses épülettel, de voltak jó kinézésű 

épületeik is. Ide a szoborhoz pedig, állandóan érkeztek Volgák és Moszkvicsok fiatal házasokkal 

akik a házasságkötő teremből elsőnek ide jöttek és virágot helyeztek a Hősök emlékművénél és 

kalácsot, vodkát kínáltak az épp ott tartózkodó nézőknek. Mi is kaptunk egy falás kalácsot.  

Akkor nekünk is egy nagyon kedves szokásnak tűnt, de később hallottuk, hogy evvel az egyházi  

esküvőket akarták ellensúlyozni, lecsökkenteni a szovjet vezetők. Az autókra óriási jól 

felöltöztetett babák voltak felfogva, jelezve bizonyára azt, hogy a most újonnan létrejött 

családban szükség van a gólya hozta kisbabára is. A fekete márvány alapzat és a bronz szobrok, 

pedig  híven  várták az új házasokat. Még azon délelőtt meglátogattuk a Tarasz Sevcsenkó ukrán 

költő szobrát s Bogdan Hmelnickij lovasszobrát. Akkoriban Bogdan Hmelnickij nagy becsben 

volt, mert ő volt az aki 1654-ben orosz uralom alá juttatta Ukrajnát. Ennek a tettnek, akkor a neve  

az volt, hogy Bogdan Hmelnickij egyesítette Oroszországot és Ukrajnát. Különben Bogdan 

Hmelnickij kozák hetman, ukrán uralkodó és hadvezér volt. 

    Útközben Lenin szobrával is találkoztunk. Lenin szokás szerint, itt is a jövőbe mutatott, 

mintha az ami most történik körülötte, ahhoz nem lenne semmi köze. 

 Egy szabad délutánon elmentünk Kijev központi piacára, ami egy nagy csarnokban van.  

Itt ismerhettük csak meg,  az igazi ukrán népet. Szorgos, jó zöldség és gyümölcstermelő, de  állati 

termékeket is láttunk. Többfajta tojást, levágott és megkopasztott csirkéket, libákat, tyúkokat, 

pulykákat. Gyönyörűen nagy fokhagymákat láttunk, amiből vásároltunk is. Szőlő volt, dinnye és 

rengeteg szilva. Ugyanazok a termékek mint minálunk, csak egy kicsit jobb minőségben. A piac 

rendezett volt és tiszta, az eladók jól öltözött kolhoztagok lehettek. Érdemes volt kimenni a 

piacra, mert ott mást látsz, mint a városban. A piac mindig a városlakok tükre. 

 A piacról egy trolival jöttünk be a Hrescsatyikra, Kijev legnagyobb és legrégibb 

főutcájára és elindultunk megismerni szabadon Kijevet. Egy  nagyobb üzlet előtt  tolongás, jövés-

menés, veszekedés fogadott. Szétnéztünk s csodálkozva láttuk, hogy mindenki kezében egy pár 

cipő van és ukránul, oroszul egymásnak kínálgatják. Nem tudtuk mire vélni a dolgot, s nehezen 

de valahogy befurakodtunk az üzletbe, hogy lássuk mi is történik kint. Bent székekkel elkerítve,  

elfáradt eladók, egy-egy doboz cipőt adtak oda, az épp oda furakodó vevőnek. Elvették a pénzt, 

és próba nélkül a vevő a kapott dobozzal valahogy kifarolt az üzletből és ott  kinyitotta  a dobozt 

és megnézte, hogy milyen cipőt kapott a dobozban és hányast. S ekkor kezdődött el a kinti 

zsibvásár, amikor a kapott cipőt egymás között megpróbálták kicserélni. Az ár az egyforma volt, 

de a nagyság és a forma  különböző, ezért  kint az üzlet előtt, kialakult egy második  vásár, ezt 

mondhatjuk az igazi vásárnak, amikor mindenki megpróbálta kicserélni a dobozban vásárolt 

cipőt. Sokan sírtak, sokan kacagtak és mi csak néztük ezt a szovjet, szocialista kereskedelmi 

tipust. Ilyen nálunk nem volt! Nálunk vagy volt cipő, s akkor vásároltál a lábadra valót, vagy nem 

volt, s jártál avval a cipővel ami volt. Egy kicsit megnéztük közelebbről a két kézben tartott cipők 

egyikét, s akkor láttuk, hogy a kiosztott cipők Magyarországon voltak gyártva, Duna márkával, 

de volt cseh Bata cipő is köztük. Ez a kijevi ukrán-orosz cipőosztás, amelynek szemtanúi lettünk,  

a  moszkvai olimpia  kijevi szervezésű mérkőzése volt. Olyan mérkőzés volt, amelyen mindenki  

küzdött, harcolt de senki sem tudta meg az eredményt csak amikor lefújták a meccset. Mi is  

beálltunk a vevők közé és figyeltük, hogy kinek sikerül elcserélni a cipőt. A járda szélén, a 

lépcsőn leülve próbálták egymás cipőit s amikor a cipő talált a lábra minden jóra fordult. 

Boldogan cserélt gazdát, a két megvásárolt pár cipő. A végén már drukkoltunk is, hogy  

sikerüljön. 
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 Evvel az egyedi élménnyel is gazdagodtunk Kijevben, amelyet máshol soha sem 

láthattunk volna. Tovább mentünk és Jucinak egy régi óhaját próbáltuk megvalósítani avval, 

hogy sorba vettük a porcelán készleteket áruló üzleteket és egy piros alapon, fehér pettyes kávés 

készletet kerestünk. A vásárlást leginkább az nehezítette, hogy ezt az óhajt oroszul meg is kellett 

magyarázni. A harmadik, negyedik üzletben valamit sikerült is elérni, ugyanis a kedves ukrán 

elárusító hölgy ami után megmagyaráztam, hogy milyen kávéskészletet szeretnénk vásárolni, 

mosolyogva hátra ment a raktárba és boldogan egy nagy csomagot hozott és elénk tette, jelezve, 

hogy felbonthatjuk. Felbontottuk és csodák-csodájára a hölgy pont fordítva értette meg a kérést 

mert fehér alapon  piros pettyes készletet hozott ki. De ez is jó volt, igaz nem volt meg mind a  

hat csésze, de piros alapú fehér pettyes csészékkel kiegészítve, boldogan megvásároltuk. Még ma 

is van  belőlük néhány  csésze. Mert ugye a szovjet porcelán is törik, mert ha nem törne, a szovjet 

porcelángyárak is bebuknának. 

 A megvásárolt  porcelán készletet, felvittük gyorsan a szállodába, s letettük, mi tovább 

mentünk egy trolival, s elmentünk az Ukrán Tarasz Sevcsenkó Egyetem nagyon szép épülete 

előtt amely vörösre volt festve. A troliról, leszállva a kijevi GUM állami áruház modern épülete 

előtt voltunk. Sokan özönlöttek ki az üzletből és épp annyian özönlöttünk be. Nagy volt a 

forgalom, mi egy görkorcsolyát kerestünk, amelyet egy csíki barátunk kért meg, hogy 

vásároljunk gyerekének. Akkoriban jött be a divatba minálunk, s csak a Szovjetunióban lehetett 

kapni, s akinek volt az felvághatott vele a korcsolya edzéseken. S mit ad az Úr, találtunk is egy 

párat és elég olcsón. Csak egy  baj volt vele, hogy nagy volt a volumene a csomagolással együtt. 

A kijevi GUM más mint a moszkvai, jobban el volt látva, s épülete modern. S az ezekből 

származó összes előnyt is bírja. 

 Kijevet mi egy nagy európai városnak ismertük meg, az ott lakókkal együtt. Az  emberek 

jól voltak öltözve, koldust, rongyos ruhás embert nem láttunk. Üzleteikben sokféle áru volt, igaz 

nem nagy választékban. Sok német, magyar, cseh, lengyel és román sőt mongol árut is láttunk. 

De voltak hiánycikkek is, mint ahogy tapasztaltuk előbb, a  magyar és cseh cipők. Az üzleteket az 

olimpia nem ürítette úgy ki, mint a moszkvai üzleteket. Itt Kijevben az óriási Dinamo stadionban, 

amelyet kívülről volt alkalmunk látni, csak labdarúgó csoport mérkőzések voltak. Így, itt sikerült  

megvásárolni egy olimpiai medve kabalát is és más olimpiai relikviákat, hogy ne menjünk haza  a 

Moszkvai Olimpiáról kabala nélkül! Kijevből? Még azon a napon elmentünk az ukrán és az orosz 

színház előtt. Mindkét épület az ott lakó oroszokat és ukránokat szórakoztatja tudtuk meg később 

az idegenvezetőnktől. De láthattuk az orosz cári család Kijevben lévő nyári  rezidenciáját is. 

 Estére a Teatr vendéglőben vacsoráztunk, s amíg vártunk a kiszolgálásra, mert a 

kiszolgálás az elég lassan ment, csoportunk egyik tagja egy román hölgy, aki azelőtt már élt  

Kijevben, ismerve a kijevi különlegességeket, irigységünkre egy kijevi specialitásként tálalt  

tortát mutatott fel. Szépen, egy kerek dobozba volt csomagolva és a különleges torta, csak úgy 

kívánatosan kandikált ki a csomagból. Szomorúan vettük tudomásul, hogy ezt a tortát haza  

szeretné szállítani az otthon levő családja részére. 

  De végre megérkezett a vacsora és kiéhezve és kifáradva a napi fáradalmak után  jóízűen  

kezdtük el elkölteni a felszolgált ukrán ételeket. De ekkor a szomszéd asztalnál  hangos beszédre  

lettünk figyelmesek, ahol egy több tagú ukrán asztaltársaság két tagjának láthatóan elosztani 

valója volt. A hangok egyre erősebbek lettek, s a két hangoskodó fel is állt, a többiek egyelőre  

nem vettek részt az egyre erősödő hangú vitában. Már lökdösni is kezdte egymást a két   

hangoskodó, s nemsokára már pofonok is csattantak. Mi a vita okát sohasem tudtuk meg, csak 

következtetni tudtunk abból amikor a társaság egyik hölgy tagja hirtelen felugrott és közéjük 

vetette  magát. Talán ezért a hölgyért történt minden. De ekkor felállt még két bikaerős fiatal férfi 

és a hölgyet kimentve hagyták, hogy a vita, a lökdösődés és a pofonok komoly verekedéssé 
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fajuljanak. Már vér is folyt és senki sem vállalkozott arra, hogy szétválasszák a két verekedőt 

addig, amíg valahonnan meg nem érkezett két szovjet rendőr. Ők hamar szétválasztották a két 

verekedőt és mintha semmi sem történt volna, ezek vissza ültek az asztalhoz. A két rendőr, 

oroszul vagy ukránul, feladták a leckét a két verekedőnek és elhagyták az előbbi  véres csatateret.  

A csapat, csodálkozásunkra tovább folytatta a beszélgetést és az iddogálást. Nem tudom, hogy 

Kijevben, ez tipikus eset volt-e vagy sem de, hogy így is meg lehet oldani a konfliktust, azt  addig 

nem tudtam. Lehet, hogy a verekedők tudták azt, hogy a szovjet rendőrség keményen jár el, s 

ezért  kibékülést színlelve  a két rendőr elmehetett  gond nélkül. 

 Vacsoránkat elfogyasztva, új kijevi tapasztalatokkal gyarapodva,  átmentünk a szállodába  

ahol csomagjainkat összerakva felkészültünk a holnapi útra, amely már nem repülővel, hanem 

vonattal várt reánk, haza. 

   Reggel a busz, kivitt a kijevi  állomásra, ahol meg kellett várnunk a Moszkva-Bukarest  

gyorsvonatot. Megkaptuk a vonatjegyeket, s felszálltunk a megérkező gyorsra. A vagonok 

méretei kívül-belül szokatlanok voltak, ugyanis a szovjet vasút, a hazai vasútnál szélesebb   

vágányú, és így a vagonok is szélesebbek. De hamar megszoktuk és felkészültünk egy hosszú 

napos vonaton töltött útra. Útközben szovjet újságokban olvasgattunk, s nézegettük volna a  

vonat mentén levő ukrán falvakat, városokat, mezőket, erdőket, de sajnálatunkra ez nem volt 

lehetséges, mert a  vasút két oldalán véderdősávok voltak végig, s csak az utak és a hidak rövid 

kapuján nézhettünk be az erdősávok mögé. A hivatalos verzió a véderdősávokra így szólt. „A 

véderdősávok azért szükségesek mert a pusztai szél feldöntheti erejével a széles vasúti  

vagonokat”. Mi nem tapasztaltuk az utunk alatt a szél erejét, így el kellet fogadnunk, de 

kétkedéssel, a magyarázatot. Tényleg hosszú volt az út, pár helyt meg is állt a gyors, ahol az 

állomásokon  kis vedrekben  kolhoznikok szilvát, almát, szőlőt árultak. Én is vásároltam almát és 

szilvát, finom volt. Mi a hosszú út alatt, megkaptuk a napi  étkezési adagunkat, ugyanis minden  

vagonnak külön felelős vasutasa volt, aki kiszolgálta vízzel, étellel az utazóközönséget. Egy idő 

után azért ritkultak az erdősávok mert a Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság területére 

értünk, ahol több órán keresztül a vasút két oldalán vagy szőlőt vagy gyümölcsösöket láttunk 

csak. Kisinyovban is vártak a vedrekben gyümölccsel. S aztán nagyot zökkent a vonat, megállt 

vagy két-három órára, munkások szálltak fel a vonatra, elég szurkos-mocskos ruhában. S most 

már bátran odaszóltam hozzájuk oroszul, annyi orosz gyakorlat után, mutatva, hogy már tudok 

oroszul, kérdeztem, hogy a határon vagyunk-e? S meglepetésemre románul válaszoltak édes  

beszerábiai románul, amiből kihangzik keményen az orosz hangsúly. „Igen a határon vagyunk”. 

A  beszerábiai munkások a vagonok tengelyeit minden alkalommal át kellett cseréljék a határon a 

széles szovjet tengelyről, a romániai keskenyebb tengelyre, s ehhez idő kellett. Ezt kellett nekünk 

is megvárnunk. Utána jött a szovjet-román határon a vámvizsgálat. Az orosz vámosok úri 

emberek voltak, kivinni szabad volt mindent s különösen akkor amikor megtudták, hogy az 

olimpiáról jövünk. A román vámosoktól féltünk. Féltettük a könyveket, a  görkorcsolyát és még a 

sok apróságot. De ők is lágyabbak voltak mert már este volt és fáradtak csak valamilyen  olimpiai 

„szuvenírt” kértek. Egy magyar bort kaptak és meg voltak elégedve. Tovább mehettünk s csak 

megérkeztünk valahogy Bukarestbe is, ahonnan egy másik gyorssal Csíkba indultunk haza.  

 Otthon vártak a gyerekek, rokonok, barátok. De útközben még volt egy furcsa 

tapasztalatunk. Abban a kupéban amibe mi utaztunk, velünk volt még egy  idősebb román család, 

akiken azonban látszott, hogy nem hazaiak, idegeneknek tűntek. Hamar beszédbe is elegyedtünk 

velük, s csodálkozásunkra mit tudtunk meg? Az idős román házaspár Máramarosnak a 

Szovjetunióhoz tartozó területén laktak, pont a Tisza túlsó partján, s most úton voltak, hogy 30 év 

után először meglátogassák testvérüket és rokonaikat, akik a Tisza innenső oldalán laknak, s 

köztük csak annyi a távolság mint a Tisza ottani szélessége. Átnézve a Tiszán látják egymás 
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házait-mondták szomorúan. Trianon más népeknek is hozott szomorúságot nem csak nekünk 

magyaroknak, gondoltam. S hogyan kerültek Bukarestbe-kérdeztük? Két napot kellett utazniuk  

egészen Csernovicig majd be Kisinyovig és onnan le  Bukarestbe, s ahonnan vissza fel újra a   

Tiszáig, hogy meglátogathassák rokonaikat, mert nincs a Tiszán átjárható híd, ugyanis az a híd  

amit az osztrák-magyar monarchia épített az már tönkre ment és a két testvéri szocialista állam a  

Szovjetunió és Románia nem volt képes  karban tartani, vagy újat építeni. Ha jól tudom ma sincs 

híd a két Tisza oldal között. Krisztus születése után 2009- ben, most már a szabad Ukrajna és a 

szabad Románia között. Itthon, mindenkinek jutott ajándék.  

 

 
Misa a moszkvai olimpia szimbólum állata 

 

A ROMÁN TENGERPARTON. 

   

 A csíki évek alatt, többször is jártunk a tengeren a gyerekekkel. Általában anyagilag ki 

lehetett bírni. Utaztunk szállodafoglalással, de magán úton is. Első utunk nagyon emlékezetes 

volt.   

  A megyei turista hívatalban lefoglaltattunk a Vénusz nevű tengerparti szállodában egy 

szobát 3 ágyal. Modern szálloda volt, az akkori felfogás szerint.   

Családunk felkészült az útra, ételt is vittünk, fürdőruhákat, kenőcsöket és olvasnivalót. A 

kifizetett jegy árában benne volt az utazási költség egészen Konstancáig ahonnan autóbusszal 

vittek tovább. De ne siessem el a dolgokat, mert az utazásunk Csíkszeredától-Konstancáig   

nagyon érdekes volt. 

 A konstancai gyors este érkezett Csíkszeredába, s csomagjainkkal együtt, elég hamar 

felkapaszkodtunk a vontra, de a vonat zsúfolva volt, alig tudtuk magunkat  átverekedni a  

harmadik fülkébe ahol, lefoglalt helyünk volt. Az ajtót is alig tudtuk  kinyitni.  Enikő már sírni is 

kezdett a kilátástalan helyzetért, de egy pár kemény szó segítségével valahogy csak beverekedtük 

magunkat a két elfoglalt, de utólag  csak felszabadított helyre.  Csomagjainknak nem  is volt hely  

fenn a csomagtartóban, s ezért a lábaink alatt maradtak. Hiába Nagybányáról indult a gyors, s 

útközben sokan szállnak fel reá, a tengerre indulva. 

 A fülke utasai elég nyugodtan fogadtak, egy része már aludt is volna, de egy kisbaba  

sírása ébren tartotta őket, nem nagyon engedte az alvást. 

Miután elhelyezkedtünk, nem is képzeltük, hogy mi vár reánk a hosszú tengeri 

megérkezésig, de hamar megkaptuk az első jeleket. A fülkében utazott egy házaspár akiről 

később derült ki, hogy Gyergyóban laknak, s a férj milicista és magyar, a feleség pedig 
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tengerparti-mangaliai román hölgy, karján egy pólyás kisbabával. Haza utaztak az asszony  

szüleihez, látogatóba. 

 Ilyen hosszú éjszakai utazáskor az ember nyugalmat keres, szeretne fejét lehajtva  

valahogy elszenderedni. Mi is így akartunk utazni, de nem adatott meg. A karon pólyában lévő  

kb. 6-8 hónapos kisbaba gondoskodott arról, hogy ne tudjunk elszenderedni, mert állandóan sírt. 

A mamája kezében egy kb. kétliteres kólás üvegben tea volt, s az üveg száján egy cucli. Ezt a 

cuclit dugta állandóan a gyerek szájába a mamája, de a gyerek állandóan kiköpte. A gyerek csak 

sírt, sírt és sírt, a cuclit pedig állandóan köpte ki. A milicista is kézbe vette a gyereket, próbálta a 

teával betölteni a száját, hogy ne sírjon de nem sikerült. A kisbaba, (az elején még így neveztük 

egymás között, de egy bizonyos idő után már síró-bőgő masina lett a neve), talán nem érezte jól 

magát a pólyában, vagy valamilyen görcse lehetett, de jelezte keményen a sírással, hogy baj van, 

nagy baj. 

 A sírást már kezdtük megszokni, amikor újabb  kellemetlenség adódott avval, hogy a 

mama kibontotta a gyerek pólyáját s abban..., na mi volt? A sárga pelenka, olyan szagot 

terjesztett el, hogy a zsúfoltság ellenére is, valahogy ki kellett mennünk a folyosóra. De ott sem 

lehetett sokáig maradni mert nem volt hely, gázmaszk nélkül ugyan, de vissza kellett térnünk a 

szagos fülkébe. Lassan, az összes pelenkák megteltek, a gyereknek t.k. hasmenése volt, bizonyára 

a sok teától. Az apa előszedte a zsebében levő nagyméretű Scânteia újságot, s az is a baba feneke 

alá került. A gyereknek ment a hasa és állandóan pisilt. Borzasztó szagok, gőzök keringtek a 

fülkében de  kimenni sem nagyon lehetett, mert ahogy érkeztünk újabb állomásokra 

Sepsiszentgyörgyre, Brassóba, Bukarestbe egyre újabb utasok szálltak fel s így egyre többen 

voltunk. Kibírhatatlan helyzetbe kerültünk, de szenvedni kellett, nem volt mit tenni. S ami még 

humorosabbá tette az egészet a kisbabát aki fiú volt, Romeónak hívták. Milyen magasztos 

irodalmi név! 

 A mamája végső elkeseredésében, csak ismételgetni tudta „bea Romeo, numai căca atîta!,  

(igyál Rómeó, ne mind kakálj annyit). Persze a baba nem értett a szóból, még nem beszélt, de a 

mama amellett, hogy végleg kimerült, szégyelte is a dolgot. 

 De a kisbaba a sok teától, egyre csak  rosszabbul lett. Fosott és sírt állandóan, már pelenka 

sem volt, s kis feneke pirossá lett. Felrágta a pisi és a fos. Bizonyára már fájt is neki a feneke. 

Minden pelenkabontáskor a mama megint felsóhajtott „Vai,Rómeó, iar te-ai că-cat?”, Jaj, 

Rómeó betojtál, s ez így ment 10 km-ként. Úgy Bukarest körül  a család, enni próbált, 

megéheztek. A papa elővett egy rúd szalámit, egy veknit és úgy kétoldalról felváltva, harapni 

kezdték. 

 Egy adott pillanatban mit látunk? A mama a baba szájába dugja a rúd szalámit, talán 

végső elkeseredésében, és evésre biztatta Rómeót ...Ezután  már többet, nem csodálkoztunk. 

 Ez így ment a Konstancáig, mi is, s a fülkében levő másik házaspár is holtfáradtan 

érkeztünk meg. Nem is beszélve a baba szüleiről. Kinéztünk az ablakon, s ott először életemben a 

tengert láttam, s mögötte a vérvörös felkelő nappal. Új erőre kaptunk, s ma már csak 

emlékünkben van meg a „Vai, Romeo, iar te-ai căcat?” Nevetséges és a nagyon fáradságos 

tengeri utazás volt.  

  A tengerre még aznap kimentünk, de sokat nem ültünk mert a fáradtság csak kiütött 

rajtunk. Hamar az ágyba bújtunk és reggelre kipihenve ébredtünk. Attila és Enikő is nagyon 

élvezték a tengert, igaz hamar megbetegedtünk, megfáztunk, de egy pár nap alatt helyre jöttünk. 

 Egyik délután bementünk Konstancára, hogy valamilyen tengeri ételt együnk, ugyanis a 

szálloda étrendjében minden volt, csak hal nem. Szerettünk volna egy sült halat prézlisen kisütve 

megenni, de nem találtunk az egész  városban. Fagylaltot sem nagyon kaptunk. Ilyen volt az 

akkori román tengerpart ellátása. 
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 Egy másik tengerparti utazásunkon, Bölöni Feri unokabátyámmal és feleségével Babával,   

magán úton szereztünk szállást. Talán már nem kaptunk, jegyet vagy mert olcsóbb volt, nem 

tudom, de megérkeztünk. Már az állomáson jelentkeztek szállásadók. Tekerghiolba voltunk.

 De néztük, hogy ha lehet, ne legyen nagyon barna a szállásadó és lehetőleg legyen 

legalább jól öltözött mert úgy képzeltük, hogy ezek a jelek megbízhatók lehetnek. Végül is  

sikerült egy idősebb asszonykával megegyezni az árban és elindultunk a szállás felé. Szerencsére 

nem volt messze a tengertől, s így könnyen kijárhattunk naponta. A lakás a mi felfogásunk szerint  

épp elfogadható volt. Persze a víz kint volt az udvaron, de ez jó is volt mert reggelente a csapnál  

felfrissülhettünk. A bútor sem volt nagyon régi, két ágy volt a szobában egy szekrény, asztal és 

négy szék meg egy mosdótál tartó s ja, egy tükör. Talán többre nem is volt szükség azalatt a két 

hét alatt amit ott töltöttünk. Szerencsére egerek, poloskák, hangyák, pockok nem jelentkeztek, de 

még tetű sem volt található. Igaz egy kicsi Detox szagot mindig éreztünk. Az alvást úgy oldottuk 

meg, hogy a gyerekek gumimatracon aludtak mi meg az ágyban. Attila játékos kedvében 

Enikőnek ki is engedte a levegőt a gumimatracából, ami nem fejeződött be sohasem harag nélkül. 

 A kisváros utcáján helybeli különlegességet kerestünk, halat itt sem kaptunk, de volt egy  

valami ami nagy sikernek örvendett, s ez a kovászos uborka volt. Majd minden sarkon ott voltak 

a helybeli asszonyok és elég tiszta körülmények között kínálták kannából, üvegből dobozból a 

kovászos ugorkát.  Nem volt drága, talán 0,50 lejért adták darabját és a nyári melegben, a hideg, 

savanyú ugorka, felüdülést jelentett. Ette is az egész család. 

 Az egyetlen szoba, másik ágyában aludtak Babáék. Az első este sehogy sem találtuk 

helyünket, nem a megszokott ágy volt, nehezebben aludtunk el. A másik ágyban is  nyöszörgést 

hallottunk, Baba aludt kívül és Feri belül. Talán nem fértek  és ezért Baba  többször fordult Feri 

felé „Beljebb Feri, beljebb” felszólítással. 

 Másnap hamiskásan kérdeztem Babát. Mi volt az éjszaka? Miért kellett felszólítanod 

Ferit, hogy beljebb, beljebb? Baba elértette a kérdés kétszínűségét és értve a viccet, egy nagyot 

kacagott. Kellemes vakációnk volt, lebarnultunk, senki sem betegedett meg. Közben jártunk bent 

Konstancán ahol megnéztük a Múzeumot, az Ovidius szobrát és a tengeri halakkal teli 

aquariumot, láttuk a  kikötő egyik sarkában felsorakozni a román hadihajó rajt.     

 

BALCSIK, ARANYPART, ALBENA, NAPOSPART, VÁRNA, S A DEKÁZOTT 

VÁRNAI FAGYLALT. 

    

 Egy következő tengerparti utazásunk alkalmával Bulgáriába mentünk át, két napra, a 

bolgár Aranypartra, Albenára és a Napospartra majd Várnába, Jucival és a gyerekekkel. A 

román-bolgár határon való átkelésünk alkalmával Vama Veche-nél történt a következő jelenet. 

 Az autóbuszunk korán reggel már a határon átkelésre készen állt, ahol egy szokatlan 

alkatú román vámosnő fogadott és a kancsi szemével, mert egy kicsit kancsi is volt, megcélzott 

két személyt a busz végében, akiket elsőnek szállított le, és azok ott is maradtak. Lehet, hogy már 

„régi ismerősök” voltak. Utána minket is leszállított, átnézték zsebeinket, mert a tengerpartról 

ahol el voltunk szállásolva, csomagot nem vittünk magunkkal. Visszafelé már voltak 

csomagjaink. Visszaszállva a buszba hiányosan, útnak indultunk a bolgár tengerpart felé. 

Útközben szokatlan kinézésű temetőt, kereszt nélküli török sírokat láttunk a busz ablakából. 

Poros úton mentünk, s ott ahogy a busz sófőre mondta, közlekedési szabályok nem voltak. Ki 

ahogy  bírt előzni, lemaradni, az volt a törvény.  

     Egy adott pillanatban, nem tudtuk miért, a busz megállott. A busz sofőr és az 

idegenvezető rögtön tudtunkra adta, hogy a volt román-bolgár határra értünk és ezt illik  

megállással köszönteni és emlékezni erre. Volt román területre érkeztünk, Dél-Dobrudzsába,   
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amelyet az I. Világháború békekötésekor Románia elveszített. Ez a terület két esetben volt  

román fennhatóság alatt 1913-1916 és 1919-1940 között. Feleségemmel rögtön Trianonra 

gondoltunk és íme végre van  ami nekik is fáj, gondoltam magamban. 

 Kiszálltunk, és ott egy rögtönzött beszédben ismertették a történelem „nagy  

igazságtalanságát”? Ilyenek is vannak?, villant át az agyamon. 

  Egyik buzgó román utas jelezte, hogy így szoktak megállni a beszerábiai román-moldovai 

határon is és emlékeznek Nagy-Romániára. Megnyugtatott, hogy egyelőre ez  csak álom nekik is. 

Újra buszba szállva, tovább  indultunk a „régi román földön”. 

 Ezután buszunk bekanyarodott Balcsik fürdővárosba, oda ahol akkor még állott és 

bizonyára ma is áll a román királyok, jelesen, Ferdinánd román király feleségének, Mária 

királynőnek a nyári kastélya, amelyet az 1930-as években építtetett. Balcsik valamikor gagauz, 

török, tatár város volt, de amikor arra jártunk, már akkor bolgár várossá lett. Az egész város 

fehérbe burkolózva várt, ugyanis házai mind  fehérre vannak festve. Megnéztünk néhány szobát 

és néhány laboratóriumnak mondott helységet,ugyanis itt abban  az időben, valamilyen  bolgár  

virágkertészeti kísérleti állomás vagy botanikus kert működött. Mindenütt elfogadható rend és 

tisztaság fogadott, igaz a szemetelést csak egyetlen nyelven tiltották meg, románul!,   

SZEMETELNI TILOS! Máshol mindenhol bolgárul olvashattuk a tiltó feliratokat. Mi  csodáltuk, 

a merészen a tengerpartra épített jól karban tartott, nyári román királyi rezidenciát, s fájt az 

erdélyi kastélyok szomorú  sorsa. 

 Elhagyva a balcsiki királynői rezidenciát tovább utaztunk, egy  tengerparti üdülőbe, amely  

szebb volt, jobban ellátott volt, mint a román tengerparti üdülők. A  bolgár Aranyhomok akkor 

épp nem csillogott a napfényben sajnos, mert szemerkélt az eső. De már a bejáratnál, gyönyörű  

színű, szagú és ízű, szokatlan nagyságú őszibarackokat árultak és vásároltunk is belőle. Még haza 

is hoztunk azokból a gyönyörű bolgár barackokból. Ilyesmi a román tengerparton nem létezett. 

Mohón ettük a finom, zamatos és külemre is vonzó bolgár őszibarackot. Talán arrafelé jobban süt 

a nap!? A bolgár tengerparton nem tudtunk megfürödni mert az eső nem engedte, s a hőmérséklet 

is egy kicsit barátságtalan volt. Így hamar tovább utaztunk és néhány percnyi megállóval 

megnéztük mind a három híres bolgár tengerparti üdülőt. Később az eső elállott. De nekünk 

tovább kellett utaznunk a következő útícélunkig,  ami a Hémus hegynek a megtekintése volt. Oda 

is az  autóbusszal mentünk volna ha...de volt egy ha, ami reám nézve nagyon hátrányos és 

veszélyes volt. De mi is történt? 

  A buszunk egy óvatlan pillanatban elindult, de én maradtam, mert szokásomhoz híven  

még az indulás előtt beléptem a turisztikai hivatal termébe, ahol  sok turisztikai ismertető reklám 

lap és brosúra volt kiállítva, és én keresgélni kezdtem közöttük olyanokat, amelyek engem 

érdekeltek. Kaptam is ilyeneket, de amikor felnéztem, a busz már indult is, és én maradtam. 

Nagyon megijedtem, szaladni kezdtem utána, de a busz jóval gyorsabb volt nálam és így a  

köztünk lévő távolság nem, hogy csökkent volna, hanem egyre nőtt. Integettem, kiabáltam, 

semmi, a busz  haladt előre, sebesen. Valakitől oroszul megkérdeztem, hogy a busz merre tart? A 

hegy csúcsára mutattak és sajnálkoztak rajtam. Mit tehettem? Láttam, hogy a busz szerpentinen 

megy és egy mentő ötletem született, egyenesbe veszem az utat felfelé és elébe  kerülök, kerteken  

villákon keresztül. Szerencsére Bulgáriának ebben a részében, a magas kerítést még nem találták 

fel, s így csak kisebb kőkerítések, azaz kőrakások voltak, amiken valahogy át lehetett szökni. 

Szöktem is, estem is, fel is keltem, de haladtam is, nemsokára a busz elébe kerültem és 

leintettem. Fel szálltam reája, feleségem majdnem sírt, s lányom is, mert az idegenvezető úgy  

döntött az én sorsomról, hogy sebaj, akkor fognak felvenni a buszra ,ha majd vissza érkeznek a 

turisztikai központba. De szerencsére megelőztem őket, habár fáradtan is de megérkeztem, és így 
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nem maradt el a  Hémus hegységről látható gyönyörű  kilátás fél Bulgáriára, s talán el egészen az 

Fekete  tengerig, Törökországig. 

 Megnyugodva érkeztünk vissza az indulásunk helyére, ahonnan irány Várna. Ez a város 

nagyságrendben Bulgária 3-ik nagyságú városa, mondotta  az autóbuszban az idegenvezető.  

 Én emlékeztem a várnai csatára, s Jucinak elmondtam, hogy itt veszítette el Hunyadi 

János 1444-ben, (az évszámot könnyű megjegyezni, mert egy egyes és három négyes), a törökök 

ellen. Így jegyeztem meg például az emlékezetes mohácsi csata dátumát is, 1526, (egy-öt, kettő-

hat). Érdekes Iancu de Hunedoara-ról  nem emlékezett meg az idegenvezető. Igaz vesztes csatáról 

van szó, s ez nem illett az akkori nagyromániás dákó-román elméletbe. 

  Apropos, dák-római elmélet. Ebben az időben folyt a román tv-ben egy olyan heti, 

vasárnapi műsor amelynek a címe Cântarea Romaniei, Románia megéneklése, (direkt 

fordításban). Ezen programon belül, az ország megyeinek a pártfunkciónáriusok által kiválasztott 

és nem verseny alapján kiérdemelt képviselői mérkőztek meg, a tv által feltett kérdésekre. 

Általában a versenyzőknek sok hülye, nacionalista, kommunista témájú kérdést adtak fel. A 

válaszok is, épp ilyen hülye előregyártott válaszok voltak, a párt szája íze szerint. 

 Elérkezett Kovászna megye is, amelyik egy regáti megyével került össze. Persze mindig 

bemutatták a verseny előtt, a versenyzők megyéjét. Érdekes volt, hogy Kovászna megyében is 

csak a román jeleket mutatták be, de ennél érdekesebb volt, hogy a történelmi kérdés 

megválaszolására egy magyar egyetemistát jelöltek ki. Bizonyára tudatosan. A kérdés pedig pont 

a dák-római kontinuítás dogmáról szólt. Amire a románul jól beszélő székely egyetemistának 

kellett válaszolni. Míg a műsorvezető a dáko-román kontinuitást, mint történelmi tényt kezelt, 

addig a válasz úgy jött, hogy a „dák-román kontinuítás elmélet”. Ami persze nem illet be, a 

műsor szellemébe, s ezért  a  műsorvezetőnek rögtön ki kellett javítania, hogy  „Igen ez az 

elmélet ma már realitássá vált!?” De erre a fiatal székely fiútól, nem kapott helyeslő választ. 

Botrány lett belőle! 

    Vissza térve az utazásunkra, emlékeztem, hogy itt van Várnában eltemetve I. Ulászló 

magyar király, aki t.k. elvesztette a csatát. 

 Sajnos, majd semmit nem láttunk a város nevezetességei közül, egyedül az Ortodox 

katedrális került elénkbe. Kevés időnk volt, mert az utasok egy része talán a nagyobb része, 

csencselni jött, s ez az utcákra irányított minket is. Várnának nagy sétáló utcái vannak, teraszos 

vendéglőkkel, s rengeteg butikkal. Ezeken az utcákon járva, mi is igyekeztünk valamilyen  

értékes, nálunk nem kapható árut vásárolni. Jelzem itt minden üzlet tele volt különböző áruval, 

ellentétben a konstancai üres boltokkal. Ott az üzletek áruinak értékéből, Ceauşescu  az adósságot  

törlesztette. Meleg volt és fagylalt után néztünk. Csodálkozásunkra az utcákon  kis mérlegekkel 

fagylaltosok, finom fagylaltot gramra mérve árusítottak. A tölcsért a mérlegen egy tartóba  

állítva, kis lapáttal töltötték vagy levettek a fagylaltból aszerint, hogy mennyi pénzre kértél 

fagylaltot. Megrendeltük mi is a fagylaltot, kimérték pontosan, ráadás nem volt. Viszont a 

fagylalt íze kárpótolt. Hasonló ízű fagylaltot csak Prágában ettünk, (zmzrl névvel). Ezt a bolgár  

érdekességet, egyediségében, a fagylaltunkat nyalogatva tovább nézegettük. Szinte hihetetlen és 

nagyon szokatlan volt ez a fagylalt kimérés, ilyent még nem láttunk sehol és soha. Nálunk a 

fagylaltos bácsi, mérleg nélkül osztja a fagylaltot, újabban gömbökben, régebb ő is  kis lapáttal 

kenegette felfelé, hogy többnek látszódjon, de soha sem mérve. Egy érdekes tapasztalattal, 

részünkre ritka látvánnyal lettünk gazdagabbak.Tehát Bulgáriában mérve adják a finomabbnál-

finomabb fagylaltokat.  

 Ha jól emlékszem vásároltunk, egy keletnémet mixert, amely sokáig szolgálta családunk  

háztartását, finom gyümölcs keverékekkel. Ilyen mixer odaát, mifelénk, nem volt kapható. 
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 De takarodót fújt az idegenvezető és beszálltunk a buszba, de baj volt, mert bolgár 

pénzünk maradt meg, amit otthon nem nagyon tudtunk volna visszaváltani. Azonban visszafelé 

szerencsénkre, egy kisebb faluban megállt a busz és kiszaladtam valamit vásárolni, hogy a bolgár 

pénzemet elköltsem. Csak olyan olcsó mindennapi csecse-becsék voltak egy utcai árusnál, már 

venni is akartam valamit, amikor az árus elővett egy sárga kötött helánkát, s pont annyi pénzt  

kért érte, mint amennyi bolgár pénzem volt. Sohasem szerettem a sárga színt, de most nem volt 

mit tennem. Román szín ide, román szín oda, de megvettem és így lett nekem is sárga helánkám. 

A bolgár-román határon a bolgárok csak köszöntek nekünk, a románok viszont keményen 

megvizsgáltak, s volt akitől sok mindent, ilyen megszokott csempészárut, arany, ezüst láncokat, 

gyűrűket, BT cigarettát  stb., el is vették. Nekünk a finom, dekázva kimért finom fagylaltok ízét  

sikerült átvinnünk a határon, no meg  a kelet-német mixert. 

 

* 

 

2009 április 9-én meghalt iskoláskori barátom Lászlóffy Aladár. 

 

* 

 

A CSĺKI BARÁTI TÁRSASÁG. 

     

 
A csíki baráti társaság 

  

 Erről a baráti társaságról, külön kell szólnom, mert példaerejű volt, s  széppé, változatossá  

tette családunk és csoportunk életét.  

 Leköltözve a központba, közelebb kerültünk több csíkszeredai családdal. S  sikerült is egy 

nagyon  bohó, kedves és összetartó baráti társaságot kialakítani. Jucinak volt egy munkatársa  egy 

román tanárnő a szeredai Líceumban, Szőcs Vera, aki férjével, Szőcs Misivel, nem lakott messze 

tőlünk. Gyerekük nem volt. De talált a szó a két  feleség között, s ez minket férfiakat is 

összehozott. Misi is szerette a történelmet mint én és így lévén közös téma, sokat sétáltunk a 

város szélén, mert nem volt ildomos a történelemről, különösen a román és a magyar 

történelemről tárgyalni szobában. De érdekes séták voltak. Misitől hallottam először, hogy 
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például a piros-sárga-kék román zászlót az osztrákok adták a románoknak. Ugyanis  a piros-sárga 

-kék szín t.k. Erdély színei voltak, s amikor az erdélyi románok felmentek Bécsbe a császárhoz s 

tárgyaltak az osztrákokkal, inkább az erdélyi zászlót vitték magukkal, mint a magyar zászlót és 

így lett a piros-sárga-kék az összrománság színe. Témánk volt az ősmagyarság, a magyarok és a 

székelyek eredete, a dák elmélet és a románság igazi eredete. Misi igazi jól felkészült székely 

értelmiségi ember. Szakmája építészmérnök, Szentkeresztbányán született, szülei egyszerű 

székely emberek voltak. Minden családi harmóniával és torzsalkodással megáldva. Misit jó 

székely humorral áldotta meg az Úr. Sok viccet is tudott és sokszor versenyeztünk a séták során, 

ki mond több viccet, de általában mindig Ő nyerte a viccversenyeket. Viccmondó adottsága is 

megvolt.  

  Neki a bátyjával voltak nézeteltérései, de mindig el tudta símítani, s csak a harag maradt 

fenn. A bátyának volt egy találmánya, ami Misivel szembe előnyt biztosított neki és ez nem 

tetszett Misinek. Itt volt általában a bajok eredete. Mindezek mellett Misi társaságban is nagyon 

jó társalkodó volt. Szeretett nótázni, viccelni, táncolni, kitűnő barát volt. Nem volt felvágós, nem 

volt sértődős, igazi mindennapi társam lett. Kezdtünk összejárni. De kevesen voltunk, ezért 

bővíteni kellett a baráti kört. Behoztuk Babáékat, (unokabátyám Bölöni Ferenc és a radnótfájai 

születésű felesége Geréb Gizella). De bekapcsolódott a társaságba  a Pomjanek család is. 

 

* 
 

Tegnap, 2009 július 4-én meghalt egyik csíki barátunk, György Béla, Marosvásárhelyen 

egy operáció után. Hihetetlen a halál oka: egy fel nem ismert libatojás nagyságú epekő? 

          Ritkulnak soraink, a múlt hónapokban halt meg fiatalkorbeli-középiskolás barátom 

Lászlóffy Aladár Budapesten. 

 

* 

 

Az év folyamán tovább bővült a  mi kis baráti körünk a Pomjanek család, a Szőcs család, 

a Bölöni család, a Kiss család, a Vécsey családdal, és rajtuk keresztül, György Béla családjával. 

A baráti körünk névnapokon bővültek Béla vagy Magdi napján, Mihály és Vera  napján, Gyula és 

Mária napján, Ferenc napján, vagy Júlia és Károly napján. Később kapcsolódtak be a baráti körbe  

Pozsony Misiék. Ez a baráti kör t.k. névnapi baráti kör volt, de a szilvesztert is együtt töltöttük 

általában a Vécsey családnál, s ilyenkor csatlakoztak hozzánk a régi bonyhai barátaink, Kakassy 

Sándor és neje Irénke. A baráti kör alapja a tanügy volt mert Pomjanek Marika és György Magdi 

a jégpálya negyedbeli 9-es iskolában tanítottak, míg Vera és a nejem Juci a Líceumban. Vécsey 

Marika is tanított. Az ágak így alakultak ki. Előbb a Pomjanek-Kakassy-Kiss baráti kör még 

Bonyháról, hozzánk csatlakozott a Bölöni család, mint csíki rokon, és a Szőcs család. Másik ág 

volt a György-Vécsey-Pozsonyi család. Mikor egymásra találtunk mindig örvendtünk a 

találkozásnak, az együttlétnek. Jól éreztük magunkat, közös téma legtöbbször a tanügy volt, de 

ebbe sokszor beleszőttük a napi politikát, sportot. Pomjanek Béla mint nagy kiránduló s a csíki 

„Jöjjön velünk” mozgalom oszlopos tagja mesélt a kirándulásokon történt kalandjairól.    

Ecsetelte a kirándulás, a természetjárás szépségeit, amit mi avval háláltunk meg, hogy egyre 

többet jártunk autóval gombászni, málnászni. Szőcs Misi és Pozsony Misi inkább a vicceket 

szállította. Mindig nagy sikerük volt. Szőcs Misi egy névnapon például elmondott egy olyan 

viccet, amelyet sokáig idéztünk, arról a szabóról, akinek a bizsergés végig megy az ujja begyétől 

a nyakáig... De Misi verseket is mondott, szerette a verseket. 
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  Egy Szilveszter alkalmával Pozsony Misi mondott el egy nagysíkerű viccet, a kicsi 

kovbojról, amely annyira beépült közénk, hogy a következő Szilveszterekre már el is felejtettük a 

viccet, de ha a kicsi kovbojt valaki emlegette már mindenki kacagott. Most sem próbálom meg  

leírni a viccet, mert nem emlékszem reá. Vécsey Gyuszi a komolyabb fajtából való ember volt, 

de a viccek Őt is megkacagtatták. Mivel Ő volt egyedül szeredai születésű, szeredai mondákat, 

pletykákat történeteket mondott el. György Béla általában mivel törvénybíró volt, a bíróságon 

történt furcsább eseteket mondta el és az ott születő, kerengő vicceket. Az én feladatom volt az 

összejövetelek hangulatának a megteremtése, megszervezése teljesen demokratikus módon az 

enyhe „kuss” jelszóval irányítva, a demokratikus beszélgetéseket. A hölgyek, általában amint 

már mondottam, az iskolákban történő dolgokat beszélték meg. Szépen kidíszítve, asszonyos 

szóbőséggel. S minden család  a közösbe hozta addigi életének leghumorosabb, legemlítésebbre 

méltó történéseit. Így volt például az, amikor elmondtam egy alkalommal, hogy egy bukaresti 

utam alkalmával az akkori Mao-ce-tung autógyárban megkérdezték tőlem, belépéskor a kapunál, 

hogy hogyan hívnak „Kiss Károly”, mondtam, de rögtön visszakérdeztek „kiskáru si máj kum?” 

(kisáruésmég?) Azóta is minden találkozásunk alkalmával az én nevem „kiskáru si máj kum” 

volt. De szóba kerültek a város, a megye, az ország, a magyarság, s a világ dolgai is, nyíltan 

beszélve, semmilyen kötöttség nélkül, megbíztunk egymásban. Pedig abban az időben sokan 

dolgoztak be... 

Így látható, hogy nagyon változatosak voltak összejöveteleink témái. Sokat jártunk 

gombászni, málnászni György Béláékkal, Vécseyékkel a Tolvajoson, a Piricskén, a szeredai 

fürdő felett, a Büdös felé, egészen el a rákosi határig, Madaras felett. De jártunk a pálfalvi 

erdőkben is, gombászni. Eljutottunk a szentkeresztbányai határban levő Kékvíze ciherésbe, ahol 

egy hétvégi házat épített Misi és Tankó Boldizsár munkatársam. Barátaink, akkoriban ezt a 

hétvégi házat, kaszás-kunyhónak nevezték. Jártunk a székely Szelters fürdő felé is. Mi sokat 

járhattunk mert volt autónk, előbb megvettünk egy Dacia 1100-as használt piros autót Bálint 

Mihály tanártól, s avval mentünk délutánonként, szombatokon és vasárnapokon gombát szedni.  

Utána pedig Jucinak a kanadai nagybácsijától kapott kanadai dollárral egy 1300-as Dáciát 

vásároltunk meg, amelynek a neve Piroska lett és mivel nem volt garázsunk a  blokk előtt állt 

mindig, ahol biza a nap a színét kiégette és a piros színéből szürke-piros lett. Kirándulásaink 

alkalmával annyi gombát szedtünk, hogy Juci a feleségem mindig tudott egy-egy finom  

gombapaprikást  készíteni. Még szárítottunk is gombát, a napra kitéve a verandán, télire. 

 A gombászást már kora gyermekkoromban elkezdtem, még a kolozsvári Róka dombon és 

környékén, a monostori erdőben egészen a Szelistye faluig húzódó erdőkben. Előbb  

édesanyámmal jártuk az erdőt és szedtünk hiribe, galamb, túró, kenyér és keserű gombát s néha 

néha korallgombát. Utána, miután egy kicsit megnőttem, Öcsivel, az unokatestvéremmel jártam 

az erdőre leginkább gombászni, de egy-egy hát száraz fát is haza vinni a tűzre. Az összeszedett  

ágakat, amelyek még nem voltak elkorhadva, mindig megtisztítottuk az elágazó ágaitól és 

hosszában a földre tettük szépen egymásra, ahova előre egyenlő távolságban két-három szíjat 

vagy kötelet fektettünk le, amivel miután megraktuk az el vivendő facsomót össze kötöztük, jó 

erősen. Az elejét felemeltük és egy  kétágú vastagabb rúddal feltámasztottuk, hogy szállításkor 

alá tudjunk bújni. A megkötözött facsomó és a vállunk közé, mindig a kabátunk összetűrve  

odakerült, hogy szállítás közben ne törje a fakötés a vállunkat. Mindig az egyik vállunk volt a 

fakötés alatt, amelynek a végét mindig a földön csúsztatva húztuk. Nehéz mesterség volt, de  

otthon szükség volt a fára. Egy ilyen hát fa, majdnem egy hétre volt elég. Persze a komolyabb  

famennyiséget, például télire mindig apám vásárolta a szelicsei románoktól. Biza’ sokszor volt 

drága a fa és sírt a tűzön, mert vizes volt. A megvásárolt fa nem volt száraz, akkoriban lopták a 

katolikus egyház nagy erdeiből. 
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  Ott a monostori erdőben tanultam meg gombászni, s értékelni az erdő ezen finom 

termékének a megbecsülését. Érdekes, annyi mérgezést hallunk nyáron nap-mint nap, s a mi 

családunk, előbb a Kiss család, (édesapám, édesanyám és Erzsike), majd felségem Juci, Attila és 

Enikő, akik szintén nagyon szerettek gombászni és azt finoman elkészítve elfogyasztani, soha-

soha még gyomor rontást sem szenvedtünk a gombáktól. Pedig Kolozsvár után még 

megboklásztam párszor a bonyhai kiserdőt is, de a sok gombát leginkább Csíkban szedtük. Itt 

már nagyobb választék állt a rendelkezésünkre. Désfalván és Bonyhán leginkább a legelőkön 

termett csiperke gombák kerültek közelünkbe, tányérunkba. 

 Eszembe jut egy nagyon különleges, bonyhai vasárnapi gombás kalandunk. Épp kampány 

csend volt, nem vetettünk, nem szántottunk nem arattunk. Ezért egy vasárnap délelőttön Jucit 

felültettem a kétlovas kocsira és kocsis nélkül, egy hosszabb útra indultunk, a bonyhai legelőn 

egészen a  gogáni határig. Tavasz vége, nyár eleje volt. Csillogott  a határ, a búzák megerősödve, 

zölden jöttek ki a télből, s a tavaszi erősödő napsugarak még zöldebbé tették, a zöld búzaszálakon 

és a legelő friss zöld gyepén is megcsillantak a kora reggeli harmat könnycseppjei. Mintha a 

földre szállt, csillagos égen jártunk volna. A lovakat gyalogló lépésre hagytam és azok követték a 

legelőre vivő mezei utat. Halkan beszélgettünk, s már közel is kerültünk a gogáni határhoz, ahol 

ott volt egy régebbi juhszajván épülete, amelyet a kollektív a tehenek nyári táborozásakor 

használt, fejéskor. Néztem a gogáni határt, s a szembe levő  községi erdőt, ott is nyugalom volt. 

A falu, Bonyha már messze hátul maradt, sem Gogánon, sem Bonyhán a faluk felől semmilyen 

mozgás nem volt  érzékelhető. Nyugalom volt s egyre közeledett az elhagyatott juhszajván. 

  Amikor is oldalra nézve a sűrű fűben, egy kisebb fiatal  fehér gomba telepet láttam meg. 

A lovakat meg sem állítottam, hagytam, hogy tovább bandukoljanak, s leugrottam a bakról. 

Előttem 5-6  fiatal, alig kibújt csiperke készült arra, hogy  még nőhessen. De ahogy megláttam 

őket, rögtön a régi gombászó vérem futott végig rajtam és leguggolva szedni kezdtem. Erre                                  

Juci is kíváncsi lett és odaszólt hozzám. Mit kaptál? Nézd Juci, gyönyörű szép fiatal csiperke 

gombákat. Egy-kettő felszedtem az 5-6 gombát és örömmel vittem a markomban Jucinak és  

megmutattam, majd felléptem a kocsira. Tényleg szépek, jegyezte meg Juci. 

De tovább már nem nagyon tudtunk beszélgetni, mert ahogy a  lovak haladtak előre egyre  

több csoportos csiperke termett előttünk. A kocsi magasságából nézve, egész mező tárult elénk 

befedve apró, fiatal, csiperkével. Újra leugrottam a kocsiról, s szedtem fel az apró finom csiperke 

gombákat. Meg kellett állítanunk a lovakat. 

Bármerre néztünk, előttünk, oldalt, mögöttünk, apró, fiatal csiperkék kandikáltak ki a fű 

alól. Erre Juci is leszállt a kocsiról és örömmel kezdte szedni a gombákat. De nem győztük 

szedni. S az sem nagyon volt, hogy hova tegyük. Sem kosár, sem zsák,  semmilyen olyan edény 

nem volt nálunk, amibe az egyre  sokasodó leszedett gombát betegyük 

  Megnyitottam a kocsi ülések alatti, szerencsére üres kis helyeket ahova próbáltuk berakni 

az egyre sokasodó gombát. Juci nagy csodálkozással és örömmel vetette be le magát a gomba 

szedésbe. Sem Ő, sem én még ilyen gomba erupciót nem láttunk. Alig mentünk 5-6 lépést és 

mindenhol csábító, fehér, friss csiperke gombák vonzottak. 

     Mintha megszólaltak volna. „Gyertek, szedjetek fel, finom gombapaprikást 

szolgáltatunk”. Körbe néztem, s ahogy akkor saccoltam kb. 500-600 négyzetméteren gomba-

gombát ért, annyian voltak. Le vettem az ülésről a két pokrócot, kiterítettem s azokat is 

megtöltöttük gombával. 

Több hely már nem volt. Megtelt minden hely, ahova gombát lehetett raktározni. De 

körülöttünk még nagyon sok gomba volt a füvek alatt. Nem volt mit tenni, körbe néztünk, 

megtelt a szemünk a gombák látványának sokaságával. A kocsi már tele volt gombával, a lovakat 

meg kellett fordítani és vigyázva, a lovak gyenge  lépésében  haza indultunk. 
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             Nem is tudom, hogy gondolataim merre járhattak. Fent a kocsiban, hirtelen egy hasonló 

gomba erupció tűnt fel előttem. A valamikori Roka-dombi hirib gomba sokaság volt előttem. 

Anyuval voltam, én gyerek voltam. Most a feleségemmel voltam és  még fiatalok voltunk. 

De, hogy ilyen szerencsénk legyen sohasem gondoltam. A határban senki sem volt, a 

faluban vasárnap volt. Csak a két  ló volt a tanúnk, s a  nagyon sok felszedett gomba. 

 Haza érkeztünk a gyerekek akkor keltek fel, Erzsi néni a bonyhai születésű  

háziasszonyunk várt finom reggelivel. De amikor meglátta a rengeteg gombát, nagyon 

elcsodálkozott, ennyi gombát összeszedve még ő sem látott. 

            Másnap, hétfőn, a barátok, ismerősök gombát kaptak ajándékba. S hallottam, hogy később 

a falu cigányai is felfedezték és egész nap kijártak amíg össze tudták szedni mind, s csodálkozva 

mondták ők is, hogy annyi gombát még ők sem láttak soha. 

Juci finom csiperke tokányokat készített s sokat üvegbe savanyúságnak el is tett télire. 

 

* 

 

  Csíkban a fenyő erdők nagyszámú és ízletes gombái  álltak rendelkezésünkre.  Általában  

már hét közben, egyszer-kétszer kiugrottunk gombászni, vagy egyedül vagy valamelyik baráti 

családdal.  
             A sok közös gombászás mellett, kis baráti körünk egyik legszebb közös összejövetele 

mindig a szilveszter volt. Az első közös szilvesztert 1976-ban szerveztük, ahol inkább 

megismerkedtünk és megismertük egymás szilveszteri szokásait. Sajnos az első szilveszterekről 

nem maradt semmilyen dokumentum, s emlékezetből nem is próbálom megidézni őket. Inkább 

olvassuk el a megmaradt 6.-at, azaz az 1981-es előzetes jegyzőkönyvet és a köszöntőmet. 

Ezeknek a hangulata egy kis betekintést nyújt az ottan megszervezett Szilvesztereink 

hangulatába. Ezen  közös szilveszteri mulatságokra Kakassy Sándor barátunk rádió felvételeket is  

készített, s filmet is forgatott. Bizonyára még megvannak nála, örök emléknek, addig amíg mi 

élünk.  

  

HEGYZŐKÖNYV. 

                                       (a fenti kezdő H-betű, nem hibás!) 

 

             Felvétetett ma 1981 december 5-én, azaz Mikulás nap estéjén, Szőcs Mihály és kedves 

neje vadonatúj lakásának kellemes halljában, a szétszedhető és összerakható asztalán, (ez 

György Béla észrevétele). Mivel sajnos egy évet újra öregedtünk 1980 óta, ma újra 

összegyűltünk, s ezennel felteszem az első kérdést. 

      Közeleg a Szilveszter?  Válasz:  Igen. 

      Meg lesz ünnepelve? Válasz: Igen. 

      Közösen ünnepeljük? Yes... 

      Mi is ünnepeljük?  Sőt, Igen... 

            Itt elszakadt a film, mivel Vera egy nagy tortát hoz be, akkora, hogy rögtön az asztalt kell 

feltámasztanom. 

            Misi erre tiltakozik, hogy nem a torta nagy, hanem az asztal gyenge vagy fordítva? Inkább 

fordítva! 

    Mikor ünnepeljük? Szilveszterkor. 

    Hol ünnepeljük? Vécsey, Dózsa u. 20. 

    Itt sorsolásra kerül a dolog  mely borzasztóan titkos! 

    Kik vesznek részt rajta?   1. Vécsey Gyula  és kedves neje Mária 
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                                             2. Szőcs Mihályka és kedves neje Verácska 

                                             3. György Béla és kedves neje Magdolna 

                                             4. Kiss Károly  és kedves neje Júlánna 

                                             5. Pozsony Mihály és  kedves neje Erzsébet 

                                             6. Kakassy Sándor és kedves neje Irénke 

                                             7. Sztója Béla és kedves neje Erzsébet, (u.m. testvérem Kiss Erzsébet 

és Sztója Béla ebben az évben meghívottak voltak). 

            Összesen 14-en. 

            Hosszú mogyorófa pálca! (u.m. ha jól emlékszem evvel kellett fenyegetni a mindig belel-

bele szólókat). 

    Mikor kezdjük?  7-kor. 

    Milyen segítségre van szükség? (u.m. a Vécsey lakás átrendezéséhez), 31-én d.u. 2-3-ig  

György Béla, Szőcs Misi, Kiss Károly. 

            Hozzájárulások: György Béla. 

1. A flekken sütéshez szükséges 1 kg hús családonként→ 30-án 1-1-1 literbort= 3 liter. 

2. A bort Kakassy szolgáltatja 30→40 liter bort...Iván (Sanyi autójának a neve) 

3. 1 kg 30-án d.u  4-ig György Béla „bedögleszti”, (u.m. a húst), szén stb. Vécsey.  

4. Tömény ital, családonként 1/2 liter. 

5. Kenyér, 14 drb vekni. Kiss, ha lehet legyen frisch, megjegyzi Vécsey Marika. 

6. Hideg tál, mindenki egy drb. Tálat. 

7. 20 liter borvíz, Vécsey  Gy. 

8. Kávé→termoszban. 

9. Savanyúság→ mindenki hoz. Savanyú kép nélkül. 

10. Korhely leves, Vera ? Magdi. 

11.Töltött káposzta, Marika. 

12.Tészta → 1 tányér. 

13.2 pezsgő, Kiss. 

14.Sör →1 láda külföldi sör,  Kiss, (u.m. általában a Fenyőben szereztem be). Gyuszi vigyázat! 

     Szászrégen → 

15.Muzsgyé, (fokhagymalé). 

             Művészi program 

-100 kilósok tánca, Kakassy-Szőcs-Kiss. 

-Versek: Szőcs Mihály. 

             Teljesen lealázkodva, önérzetes önmegtartoztatás, magamba fojtom minden lehetséges és 

lehetetlen belső gondolatomnak alapvető megtéveszthetetlen rezgéseit. Minden lehetőséget 

kihasználva belevetve teljes tökéletes szellemi és fizikai önnön erejét azon fenséges és magasztos 

kihívásra, mert a világmindenség örök élete, bele vetette magát ezen magasztos ügy és 

felbecsülhetetlen, „să facem totul-bă”, (ez akkoriban a kommunista párt tagjainak a Ceauşescu 

által elindított szólama volt). 

 

            A Hegyzökönyv, az előkészítő összejövetelen készült. 

            Ezt az előkészítő összejövetelt követi a mindenkori köszöntő. 

 

            Tisztelt háziasszony! Tisztelt házigazda! Kedves vendégek! 

 

            Engedjétek meg, hogy ezúton néhány sorban megemlékezzem az elmúlt időkről és 

elmondjam annak tapasztalatait itt előttetek, s egyben köszöntvén e ház lakóit is. 
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            Ma 1981 december 31-én immár 6-szor gyűlünk össze, itt ebben a tágas lakban, hogy 

közösen megünnepeljük a Szilvesztert, s hogy elbúcsúztassuk az ó-évet és köszöntsük az új 

esztendőt, 1982-t. 

            Itt van kis csoportunk újra összegyűlve, itt Zsögöd szájánál a mindenkori Dózsa György 

utca 20 alatt, s jó kedvében és örömében új erőkkel gyarapodva kész, hogy ünnepeljen. De itt 

ünnepelni fogjuk nemcsak az új évet, hanem a vendégszeretetet is mely 6 éve virágzik e házban  

kis csapatunk felé. Ez az év is eltelt, s objektív okokból kifolyólag kevesebbszer találkoztunk mint 

máskor, de a Szilveszter csak össze hozott minket. 

            Nehéz az élet, sok zajos gondjával, rohanásával, sietségével és nehéz mindent úgy 

összehangolni, hogy úgy szóljon mint „a bonyhai kórus”, (u.m. a Juci által vezetett 100 tagú 

vegyes kar), egy ütemre. De egyszer minden évben kis csapatunk találkozik és együtt vagyunk, 

közösségben szórakozunk, ünnepelünk.  

            Ilyenkor elmúlnak a gondok, kisimulnak a lerakodó ráncok, derekunk is mintha 

szófogadóbb lenne, lazítunk egy éjszakára, s talán új erővel mit itt gyűjtünk e kis közösségben 

felkészülünk a következő megvívandó évre. 

            A katedránál, a munkahelyen e kis csapatnak van egy biztos pontja, egy közös csillaga, a 

közös Szilveszter, amely végig kísér minket év közben jóban, rosszban. Bárhol járunk az év alatt 

csak megemlékezünk a közösen töltött Szilveszterekről, sokszor tudat alatt is. Sajnos  a kezdő sor 

néhány tagja, objektív vagy szubjektív okokból nem ünnepelhet velünk a megszokott szobákban, 

ahol a házigazdáék vendégszeretete ölel körül mindegyikünket. Itt a hagyományos karácsonyfa 

alatt, a zenegépek forgatagában. 

            Mi már minden év végén és új év elején úgy jövünk ide, mintha haza jönnénk, mint a 

kisiskolás ki a nagyvárosban tanul, s a szünidejét otthon, édesanyjánál tölti. Ez a ház is 

szülőföldünk egy darabja lett, melyért érdemes élni és elhagyni sohasem szabad. Ide térünk meg 

minden évben, jó kedvel mint aki biztos fészekbe vágyik. Köszönjük Nektek Vécsey család! 

 Tartozom Nektek házigazdáéknak és Nektek vendégeknek, hogy megköszönjem ezt a 

gyönyörű ...ünnepséget, melyet közösen hoztunk össze úgy, amit csak mi szerveztünk, senki más, 

mert „ez a miénk”. 

 Most hat év után már hagyományokról és kis történetekről is beszélhetünk, közös  

nyelvünkön. Ilyen hagyomány a szilveszteri előzetes, minden nagy előkészületével és minden 

ünnepi ceremóniájával, melyért érdemes élni és elhagyni sohasem szabad. 

 Ide úgy térünk meg egy év elteltével, jó kedvel, mint aki biztos fészekbe vágyik.                                          

Köszönjük Nektek Vécsey család! 

 Nagy a vonzó ereje ennek a kis  csapatnak s a Dózsa 20-nak! 

Tartozom avval Nektek, házigazdáéknak, és Nektek kedves vendégeknek, hogy 

megköszönjem tiszta szívemből ezt a gyönyörű szép Szilvesztert, melyet közösen hoztunk össze.  

 S az is hagyomány lett, hogy e kis csapat nem zárt, minden évben újak is vannak 

közöttünk, kiket szeretettel köszöntünk itt ez évben  is. 

 Ilyen hagyomány lett a kezdő flekken evés, finomabbnál-finomabb savanyúságokkal, (a 

feleségek különösebbnél-különösebb savanyúságot tettek el az év folyamán, hogy  Szilveszterkor 

bemutathassák tudományukat, sikeres verseny volt). A flekken mesterét György Bélát, (akit épp 

ma, 2009  július 7-én, temetnek el, amikor e sorokat írom, Tekerőpatakon. Nyugodjál békében 

Béla!) Itt köszöntjük közöttünk s kívánom Neki, hogy még  sok alkalma legyen arra, hogy 

mesterségét bemutathassa, csillogtathassa  a vendégek hizlalására. 

Hagyományos a jó bor, mely a Kis-Küküllő dombjairól hozza el az őszi nap melegét, 

erejét, illatát, zamatát, onnan melynek szép földjén szorgos emberek közt ismertem meg a jó 
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bornak izét s hoztam magammal ide a „zordon Kárpátoknak vadregényes” tájaira. Azt hiszem a 

„Vörös Iván” , ( u.m. Dr. Kakassy Sándor Moszkvicsa), ide már kormány nélkül  is eltalálna. 

 De ugyanilyen hagyományos már az, hogy lélekben is gyarapodunk ezen az éjszakán, szép 

verseket hallgatva, két tánc között. Elkísér hagyományosan „a kicsi kovboj vicce”, melynek 

csattanóját talán már sohasem lesz alkalmunk újra megismerni, mert még a gazda is elfelejtette. 

De ha megmondja, vissza adjuk neki a névjegykártyáját, melyet színházba menet közben  

elveszített az ajtójáról. Hogy az ajtót miért vitte a színházba, ma sem tudom?! 

 De a legszebb hagyomány, az a sok finomság, étel hidegen-melegen melyet az erdélyi, 

bánáti konyha művészei tesznek elénkbe „Egyetek!” felkiáltással.  

 Eddig győztük enni, ahogy győztük mert kitaláltuk a „visszahívást” és amelyből szintén 

hagyomány lett csak azért, hogy leehessük az asztalról mindazt amit „nagy nehezen”, (u.m. 

abban az időben húst, sört s más élelmiszereket már csak ismeretséggel, protekciós úton lehetett 

szerezni), reá raktunk. 

 S már hagyományos a „Kreola”, a „lazítani”, a „mindenki másképp csinálja”, „A 

lalele” és miegymás. De itt az is hagyományos, hogy senki sem gurít le tele hordót a torkán, bort 

csak félpohárként iszogatunk ,s csak a pálinkát isszuk egész pohárral. Hagyományosan  nem 

hallgatjuk meg a kabarét, (u.m. a budapesti kabarét), de az éjfélt és annak ünnepélyes rítusait 

szülőföldünkhöz híven köszöntjük. 

  S végül hagyományosan fáradtan, álmosan de bizalommal fogunk neki mindannyian az új 

évnek, 1982-nek. 

BORT, BÚZÁT, BÉKESSÉGET, s kívánom, hogy még sok ilyen köszöntöt írhassak 

hozzátok. 

                                                                      * 

 

   S következzen az 1986-86-os évi köszöntő, amiből szintén sokat tudhatunk meg a mi 

közös Szilvesztereinkről. 

 

Kedves Tizenévesek! 

 

 Tudom, az évek során, mindenki megunta a hosszú beszédeket, s ezért e pár szót is csak 

egy lapra írom fel, nehogy valaki elaludjon, (lásd Gy.B. és K.I. előbbi eseteit). 

 Ezért javasolom, hogy mindenki fogjon most meg két-két fogpiszkálót és próbálja  a 

szemét feltámasztani. Nem sikerült?!  Ne is próbáljátok tovább, úgy sem fog sikerülni. Sok 

minden nem sikerül már az életben. 

 De mit is kínozlak benneteket, Ti szép szavakat vártok tőlem mint: virág, rózsa, hó, 

édesség, szeretet, barátság, szivárvány, egészség, udvariasság, lehelet, nyuszi, puszi, bor, sör 

pálinka, angyal-ördög, világosság-sötétség, nap-éj, igazság-hazugság. Hopp álljunk csak meg, 

látjátok még most sem lehet csak a szépről beszélni, mert rögtön jelentkezik az ellentétpár. Férj-

feleség mondanám tovább a jóság jelzéseit, na de mondjátok meg, itt melyik a jó és melyik a 

rossz? Ugye nem egyezik a vélemény. Fele-fele a szavazat aránya. S így örökre nem fogjuk 

megtudni melyik a férj és a feleség párosban, a jó s melyik a rossz! 

        De térjünk a tárgyra s beszéljünk komolyan. Miért is vagyunk mi tizenévesek jobban 

mondva tízévesek?  Azért mert tíz éve együtt esszük a György Béla sütötte csodás flekkeneket, a 

hölgyek által  megálmodott és elkészített étel-költeményeket, például a töltött káposztákat, hideg-

meleg tálakat, böffsalátákat és tésztákat, hanem azért mert még senkinek sem nőtt annyira a 

fejelágya, hogy „aszondja”, ezek mind hüjék, hát Szilveszter éjszakáján nem lenne jobb 
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csendesen lefeküdni a tyúkokkal, persze mindenki a más tyúkjával, s reggelre megtojatva és 

kipihenve felkelne 1987-ben.  

           Hát ezért vagyunk mi még csak tízévesek! 

Közöttünk nincs egy Szilveszter sem, de még erdőkerülő sem, hogy megköszönthessük, de 

mi összegyűlünk, eszünk-iszunk és vigadunk. Sebaj, sohasem halunk meg. 

De mondjuk el azt is, hogy ma este ki, hogyan jön el erre a Szilveszterre. Mivel Dr. 

Kakassy  barátunk és t. Neje utazik a legtöbbet, hát kezdjük el velük. Ők beindították 1986-87-re 

a Dicső-Csíkszereda „nem ORENTÁL-EXPRES” vonatot, Vlahicán keresztül, s így érkezett 

barátunk az első vonattal, amely igaz rendesen csak a csicsói kertekig jött, de ott le kellett vágni 

a késői káposztát, s csak azután engedték tovább a vonatot. 

 Nem tudom mit szól ehhez a nálunk kikiáltott Kirják Józsi!, ( u.m. Vécsey Marika bátyja). 

Jó volt-e a káposzta?! 

 Ezek szerint Ő is vonattal jött Szilveszterezni, de Brassó felé indulva, és úgy jött vissza, 

hogy nehogy megállítsák őt is Csicsónál. Kérem a benfekteseket, akik csak tudják, hogy a 

vasútnál a legrövidebb út nem az egyenes, hanem „a vasút”. 

 De vannak akik gyalog járnak szilveszterezni, mint például György Béla, Pozsony Misi, 

Kiss Károly, Szőcs Mihály, Vécsey Gyuszi és mindenikünk t. Neje. Autóval indulunk és gyalog 

érkezünk, másnap. 

Ezt meg kell magyaráznom mert ezt nem értitek, úgy látom. AUTOFINANŢARE-

AUTOCONDUCERE-AUTO---(u.m. önfinanszírozás, önvezetés...ebben az időben indult el a 

vállalatok saját jövedelméből való gazdálkodása, addig az állam adta a pénzt, csak el kellett 

költeni). 

 Egyszóval önjáró járgányról van szó. Ne értsétek félre! Autóval indulsz, gyalog érkezel, 

mert  kifogyott a benzined .Ha-HA-Ha-Ha ez a hónap 25 én történt. 

S most engedjétek meg, hogy a nagy szívemből minden hölgynek egy kicsi szívet juttassak, 

abból az alkalomból, hogy közeledik 1987, a 7-törpe éve. 1987-ben a fák 7 centit fognak nőni, a 

Nap hétszer fogja a hátatokat megperzselni, (de nem Csíkban ), feleségeink 7-szer lesznek 

szebbek, a hét, pont hét napból fog állni, de megtoldják egy L-el, hogy legyen hosszabb!, 7 szer 

fogunk öntözni, és hétszer fogunk a fogorvoshoz menni és hétszer válunk el, 7-szer veszik el a 

villanyt, (u.m. a szocializmusban takarékoskodtunk az árammal is), a bank csak 7 % kamatot fog 

felszámolni, (u.m. a kamat 15-20 % volt), minden vonat csak 7 percet fog késni, (u.m. órákat 

késtek áram és gázolaj hiány miatt), és a tanulók csak heteseket adnak majd a pedagogúsoknak 

magaviseletből. 

S most, hogy mind rólatok beszéltem engedjétek meg, hogy kívánjak magamnak is valamit 

1987-re. Kívánom Kiss Károly barátomnak, hogy 1987-ben 7 centit nőjön...a haja, 7 hét 

szabadsága legyen, hetente csak 7 órát dolgozzon, kedves felesége mellé naponta  hétszer bújjon, 

s legyen újból hét csillagból a göncöl csillag  szekere. 

S most a 7-ik oldalon emlékezzünk meg mindazokról akik 1-től-7 alkalommal voltak 

közöttünk és együtt mulattunk e tíz év alatt. 

    -Pomjanek barátunk, aki nagyon szereti a külföldi húst! 

    -Pomjanek Mária, aki szeretné a külföldi húst! 

    -Vécsey Béla, mint metróépítő és kedves nejét mint repülő hollandus, orvosnőt. 

    -Sztója Béla barátunk, aki nagyon szereti a vodkát, paradicsom lével és kedves feleségét az én 

drága húgomat.        

    -Jenő barátunkat és nejét, akik nagyon szeretik a málnát. 

    -Bölöni Ferencet és nejét Babát, akik örök szilveszteri pesztra bérletet váltottak. 
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Ha valaki kimaradt holnap 3-5-íg jelentkezzen. S végül nem maradt más hátra, minthogy  

mindenkinek  kívánjak: BORT-BÚZÁT-BÉKESSÉGET! 

  Amint látjátok, csak ilyen rövid lett a beszédem, mert ma még csak 1986 van. 

 

             S következett az utolsó előtti, vagy az útólsónak is mondható Szilveszter,1989-ben.  

                                

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 Ma 12-szer üljük körül ezen gyönyörűen megterített asztalt és veszünk a „bőség 

kosarából” úgy ahogy azt a biblia mondja. 

Eljöttünk ide ennek a szentélynek is mondható családi fészekbe, hogy a mindennapi 

csendességet, most az ó-év köszöntésével megtörjük. 

  Itt van mindenki, aki még mozogni tud közülünk, habár az elmúlt 12 év nem múlt el 

nyomtalanul fölöttünk sem. 

 De fiatalosan, éhesen és szomjasan mind itt vagyunk. Van aki lóháton jött mint az örök 

„kicsi kovboj”, volt aki az éjszakai 426-os gyorssal jött, van aki Dáciával a jéghegyen is 

keresztül jött csak, hogy jól érezze közöttünk magát. Van aki Oltcittel és babakocsival jött el és 

szívesen  ringatják a legfiatalabb hajtást is csak hogy itt lehessenek. 

  De vagyunk, akik csak gyalog jöttünk, de annál nagyobb sebességgel, nehogy  részünket 

valaki megegye, megigya. 

 Ebben a néhány sorban engedjétek meg, hogy felelevenítsek, néhány emléket a jobbak 

közül, a rosszabbakból nem említek, mert azokkal naponta találkozunk. Ki emlékszik még a 

„faszamárra”, (u.m. ez egy általam fából készített elég jól sikerült, ténylegesen a szamárra   

hasonlító faragvány volt, amelyet egy versenyen lehetett megnyerni, „a ki mit tud” verseny 

győztese György  Magdi lett, sajnos az akkori  kérdések, nem maradtak meg). 

 Ki emlékszik még erre a dallamra, hogy „Mindenki másképp csinálja....”, vagy arra, hogy 

„Kreola ...”, (u.m. érdekes,  most amikor írom ezeket a sorokat megkérdeztem Jucit emlékszik-e 

erre a  dallamra ? Nem emlékezett!, pedig sokat táncoltunk reája). 

  Legjobban erre csak ezek az örök falak emlékeznek. A Vécsey kúria falai! 

S ezért mindannyiunk nevében köszöntsük először is a ház gazdáit, a ház asszonyát és a 

ház urát. Itt kezdtük el, amikor még fiatalok voltunk és itt vagyunk most is  újra amikor  szintén 

„fiatalabbak lettünk” egy évvel. Emlékeztek a sok finomságra, amit az elmúlt 12 év alatt 

felfaltunk s amit feleségeink sütöttek, főztek és arra a sok jó borra amit Kakassy  barátunk mint 

fő-fő borász felhozott nekünk. Azt hiszem a megivott borral, sörrel egy kisebb malmot is 

meghajthatnánk már. 

 S most engedjétek meg, hogy javasoljam, hogy a jó szász Hansi (u.m. az a  

kisküküllőmenti borász, akitől Sanyi vásárolta mindig és hozta részünkre a jó erős szász borokat),  

barátunkat egy egy perces néma csenddel és felállással  búcsúztassuk, (u.m. Sanyi hozta  

halálának hírét). Ő volt az aki olyan jó sok bort készített nekünk. 

 De mindenkinek emlékezetében van a szakács sapka, amelyen sok értékes aláírás is van és 

tudjuk, hogy e sapka alatt a mindenkorok legjobb flekkensütő mestere György Béla van. 

  Szőcs Misi barátom viccére is emlékszik mindenki, amely az ujja begyében kezd bizseregni 

és a....végződik. És emlékszik mindenki arra, hogy hogyan sikerült Kirják barátunknak két 

gyorsvonat, a 425-ös és a 426-os között „berúgnia” és „kijózanodnia” és a vonatokat fogadnia 

és elengednie? 

  De úgy tudom, hogy az emlékek között vannak olyanok, amelyeket a technika, a film  

megőrzött azáltal, hogy Kakassy barátunk sűrűn nézett a „lukba”. S ha valaki nem „robban” fel 
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ma este, ezt is megnézzük. Igaz van ott szőrös „férfi láb” és „koszos” férfi láb, ez az enyém, 

vannak símúló női keblek és más idomok. 

    Szép volt ez a 12 év, bár még 12 ilyent megérhetnénk!, (u.m. azóta csak egyszer 

találkoztunk Szilveszteren  Szőcs Misiék új taplócai házában. Itt is volt egy köszöntő tartva de a 

szöveg még nem került elő). 

 

Ennyi emlék és dokumentum maradt meg írásban életem s családom életének legszebb 

napjairól. Fiatalok voltunk, bírtuk a strapát de sikerült változatossá tenni életünket még akkor is 

amikor a legsötétebb volt az elnyomás és nagyon-nagy mizéria volt az országban. A barátságunk, 

az összetartozásunk összehozott minket. Táncoltunk, énekeltünk például „32-es baka vagyok én” 

s az összes magyar, s az ismertebb román slágereket, az operetteket a „Jaj cicám-at”, a 

„Csárdáskirálynő”...beugrom a nagy bőgőbe...dalait, a „Jaj Jani”-t...s most már nem is  

részletezem tovább mert repertoárunkban szerepeltek majdnem az összes közkedvelt operett 

dalok és nóták. Nagyon sok népdalt és nótát is énekeltünk, „Te vagy a legény Tyukodi pajtás”, 

„Elmegyek, elmegyek hosszú útra megyek...”, a Petőfi dalokat „Kis lak áll a nagy Duna 

mentében”, „Befordultam a konyhába ...”, vagy a közkedvelt „Bíró uram bíró uram tegyen 

törvényt ha lehet...”, ezt György Béla örömére szoktuk énekelni. Itt meg kell jegyeznem, hogy  

nagyon sok alkalommal amikor névnapozni voltunk a csapatunk egyik családjánál, hazafelé 

mindig jókedvünk volt, s ilyenkor nem nagy hangon, de dalokat is dúdoltunk. Ilyenkor György 

Béla barátunk, aki ugye  azokban a veszélyes időkben is Csíkszereda város bíróságának az elnöke 

volt, tartott a mi zajosabb hazamenetelünktől. Igaz mi is mindig széjjel néztünk, hogy senkit se 

zavarjunk és minket se lásson, se halljon senki. De jól esett Bélát sakkban tartani, s ilyenkor 

mindig a legtöbbet a „Bíró uram,bíró uram” című nótát énekeltük neki. Ezért Ő mindig 

hamarabb hazaért mind mi. Előre futott. Az ilyen nótás hazamenetelnek sohasem volt veszélyes 

kimenetele, mindig sikerült megtartani a jó viselkedés felső határát. 

 De a barátságunk abban is kiterjedt, hogy az egyik évben...az egész baráti kör lement 

Dicsőszentmártonba,  Sándor napot köszönteni Dr.Kakassy Sándor személyében.  

 Még hűvös tavasz volt, de kis csapatunk hamar felmelegedett egy dicsői családnál, ahol 

ünnepeltünk, mert nagyobb hely volt mint Sanyiéknál. Sanyiék blokklakásban laktak, s ott a 

csapat nem fért volna el. Ugyanis a csapatunkhoz még csatlakozott Sanyinak több  baráti családja 

is. Vicc, viccet követett, jó volta hangulat. Én is egy cseppet „kirúgtam a hámból”, feleségem  

bosszúságára, amikor is egy dicsői fiatal nőt részesítettem a táncok alkalmával előnyben. Ennek 

egyetlen oka volt, a finom  dicsői szász bor. De hamar „haza kerültem” és jó fiú lettem. Igaz Juci 

a feleségem a történteket még egy párszor hozzám vágta. Evvel kapcsolatban jut eszembe egy  

csíki történet, amelyben vállalatunk egyik táncosnője aki velünk részt vett egy vállalati bulin, 

amely egy cseppet hosszabb ideig  tartott, úgy reggel 5-ig. Reggel az ajtóban  kedves férje várta, 

egy cseppet haragos képpel s a késésért az asszonykának egy pofonnal adózott. Amit hölgyünk  

helyben meg is köszönt és azt mondta „Tudd meg! Az éjszakai buli amin ott voltam, megérte ezt a 

pofont!” 

 Ezen a Sándor napon született meg egy közös közmondása a csapatnak, hogy nincs is 

olyan messzi „Borzás”. Ez egy  viccnek a replikája volt. Miről szólt? 

            S az utolsó, de már nem  a Vécsey  lakásban, hanem Szőcs Misiék  új házában Taplóczán  

tartott közös Szilveszter emléke a következő köszöntő. Mi már Újszentesről utaztunk fel  

Sanyiékkal közösen.kIIIráshü Iráshű másolat __özösen.             

 

Csak a szépre emlékezem! 2001-2002, Szilveszteri adjon ISTEN! CSĺKI EMLÉKEK. 

Motto: „Csak  a szépre emlékezem...”  
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          Beszámoló, elszámoló, kiszámoló, leszámoló a csíki szilveszter résztvevőinek ma 2001-

2002 utolsó és első éjszakáján. 

 

NÉVSOROLVASÁS. JELEN VANNAK: 

 

1.Vécsey Gyula és neje. Az örökös  pityóka tulajdonosok, akiknek a házát még sem sikerült 

szétvernünk akkor tánccal és más furfangosságokkal. Sőt, most már ahogy mások mondják, a 

házuk már szebbé és jobbá is lett. Pedig mennyire szét akartuk verni, ilyen  mondatokkal például, 

hogy „ezt mindenki másképp csinálja”, ugye a „b...hattyuk tavával” sem sikerült, pedig 3 daliás 

fiatal lejtette, igen rámenősen  ezt a táncot. De lehet, hogy most már sikerülne, hisz’ erősebbek 

vagyunk vagy 10-12  évvel. 

2.Chiriac Jóska és neje. Igazolatlan hiányzás?! Azért mert minket többször felkeresett 

Újszentesen és mindig megígérte, hogy 2001-2002-ben ők is  itt lesznek. 

Pedig az ő házuk is egyszer-kétszer próbára volt téve. Emlékszünk? Milyen jó is volt az emeleten 

ringani, táncolni! 

3.Szőcs Misi és neje Vera. Jelen vannak. Ja igen, azért vannak itt, mert most az ő új Patak 

utcai házukat avatjuk fel és próbáljuk szétverni. Mit szólsz Misi, sikerülni fog? Né! Vera meg is 

ijedt, vagy talán haragszol? Tud meg haragodban, hogy mi mind azért jöttünk, hogy kipróbáljuk 

az új ház-kastély padlójának erejét, falának vastagságát és az ablakok ellenálló képességét. Ha 

most már sikerül a terv, s a ház-kastély széthull, remélem még mindig meg van a „Kékvízében” a 

hét lakattal lezárt és nyolcszor feltört kaszálóházatok, ahol az ezután következő éveket 

gombaszedés és tervezgetések  közepette a gyerekeitek le tudják élni életüket. Én a csapat 

nevében „Csendes éjt...” énekelek nektek. „Der stille nacht...”. 

4.György Béla és neje Magdi. Tudjátok meg, hogy az egyik ok amiért a kedves feleségem 

Gyömbér Júlia itt van  mellettem, ez azért van  mert ő is emlékszik még  a finom flekkenekre, a 

szilveszteri flekkenekre, amelyek valahonnan mindig előkerültek akkor a „nagy szárazság idején” 

is. Hogy  honnan  hát, a hűtőből, s oda honnan kerültek? Ne kérdezzék a külföldiek, mert úgysem 

mondjuk meg a piszkos németeknek, meg pláne az amerikaiaknak, hogy ők is használják fel a 

leleményességünket? Nem! Nem! Nem! Ez legyen örök tabu-téma, volt és kész! Még akkor sem 

mondjuk meg senkinek sem ha elénekli a csapat himnuszát, azt hogy „Nem eszik a...lencsét sem 

barackot sem cseresznyét, hússal él az mind a vércse, hogy a száját meg ne sértse...”. Te, hogy 

mered ezt  szöveggel  énekelni? Emlékeztek az esküvőn, hogyan suttogtuk...Hát igen, így kell 

megfelelő áhítattal, ülve énekelni. Ezért nem kapunk 25-50 millió lejes büntetést, mert ezt a 

rendőrök nem tudják, hogy milyen ország himnusza. De ők különben sem jártak zeneakadémiára! 

5.Pozsony Misi és neje. Ahá! a kicsi  kowboj meséjét még tudjátok? Igaz Misi a Pozsony, 

nem a Szőcs!, már egy évre reá töredelmesen bevallotta nekem, hogy a viccet már elfelejtette, 

miután óriási sikerrel táncolás közben elmondta ezt a történelmi viccet. Valaki emlékszik a 

sztorira? Ha valaki igen úgy Újszentesen felvesszük a gazdakör tagjai sorába. 5 nap 

gondolkodási idő van reá. De itt jut eszembe, s itt említem meg a híres Szőcs Misi viccet is avval 

a szabóval aki azt kérdezte tőle, hogy, „Hogy uram ön hol is hordja puskáját?” Azóta sem tudom, 

hogy Misi hol hordja a puskáját, a hátán vagy csak a vállán? Vera biztosan elmondaná, de most 

nem kérdem meg, mert világosság van, süt a nap, s a Vera szép  fekete haját nem akarom, hogy 

szint változtasson . 

6.Dr. Kakassy Sándor és neje Irénke. Amikor most először felhívtam, hogy hát jó lenne 

egy kicsit nosztalgiázni, első kérdésem az volt, hogy van-e hordója, amit el lehetne gurítani, 

persze tele finom szászcsávási borral-egészen a csíki lejtőkig. Sanyi, kissé betegen  kb 45°C fokos  
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lázzal, rögtön orvosságként fogta fel a dolgot és csak annyit mondott „Nincs is olyan messze  

Botorka”, (u.m. egy közösen ismert vicc  poénje). S most itt vagyunk Csíkban, hogy  kifogjuk a 

guruló hordót! 

7.Bölöni Ferenc és neje Baba. Régenbe azért küldtek engem kb. 10 éves koromban, hogy 

nézzem meg és tanuljam meg, hogy slégen van-e a régeni templom tornya vagy sem? Azóta 

sokszor voltam ott, de ma sem tudom, hogy slég-e a torony Régenbe vagy egyenes, mind a Feri 

cöveke, melyre valamikor Baba egy éjjel amikor egy szobában aludtunk Tekerghiolon a tenger 

martján, csak azt mondta „Beljebb Feri, beljebb”, (ugyanis  a keskeny ágyon, Feri aludt belül!). 

8.Pomjanek  Béla és ismeretlen de nagyon kedves  neje.  Emlékszel Béla ezelőtt 30 évvel 

amikor a zöld csodás „hűtőszekrényeddel” felhoztad a Kisséket Gyergyón keresztül újévre 

Csíkba? Akkor fagytam meg „fagylalttá” először és utoljára. De Te csak  kacagtál végig mert te 

csak „kocsonyává” fagytál, de akkor mi már „kenhetetlen” állapotban voltunk. 

            „Csak a szépre emlékezünk ..!” volt a  mottó. 

 S most következik a leltár 2001 december 31-én este, vagy 2002 január 1-én reggel. 

 Szerencsére mind meg vagyunk, nem hulltunk el mint az „a piros szilva  amely azért kék, 

mert még zöld”, mondja a székely bölcsesség . 

 Én magamról csak annyit, hogy tudjátok, 1989 tavaszán elmentem Temesvárra, s ott 

karácsonyra összehoztam Tőkés Lászlóval megbeszélve a dolgot, a forradalmat. Tudom senki 

sem köszönte meg nekem ezt közületek, habár sokan  lettetek patronok, tulajdonosok, de ez így 

van jól. Ezúton kérek bocsánatot György Béla uramtól, aki nálam járva fejét fájtatta egy kis 

borozás után. Most csak azt nem tudom az én borom volt rossz vagy...? 

Látom eluntátok magatokat, pedig itt volt egy teljesen demokratikusan  megszerkesztett 

beszámoló. Ez olyan  demokratikus ,hogy  meg sem kell szavazni.! 

    De végül és nem utolsó sorban, emlékezzünk a finom húslevesekre, korhelylevesekre, tésztákra, 

tortákra és salátaböffökre amelyeket feleségeink Magdi, Mária, Vera, Baba, Erzsike s az én 

Jucim varázsoltak a mindenkori szilveszteri asztalra. 

SZÉP VOLT, MERT FIATALOK VOLTUNK! 

SZÉP MERT VAGYUNK! ÉS 

SZÉP MERT LESZÜNK! 

A friss flekkenre, Sanyi hozta a finom bort és evvel avatjuk fel most a Szőcsék új 

szilveszteri házát! 

„Csak a szépre emlékezünk”..., írta és elmondta Kiss Károly şi mai cum? 

 

  De nem csak Szilveszterkor gyűltünk össze. Nagyon jól éreztük magunkat György napján, 

Béla napján, Misi napján novemberben, amikor behajtják az állatokat a legelőről, és persze  

Károly napon is. De a hölgyek neve napja is pirossal volt feljegyezve, a csapatunk naptárain. 

Nehezen, de mindig valamilyen ügyességgel, be tudtuk szerezni a flekkenhez szükséges húst, 

sört, bort. A pálinkát azt mindig Oroszhegyről kaptuk, dugva. Finom flekkeneket ettünk, böff 

salátát s a tészta is ott volt az asztalon. Vicceket mondtunk, zene szólt, táncoltunk. Jól éreztük 

magunkat. Ilyenkor Kakassy Sanyit mindig felhívtuk és megköszöntöttük telefonon addig, hogy 

egy jó hideg  Sándor napot Dicsőszentmártonban tartottunk meg. 

 Egy ilyen névnapi alkalomra, egy régi villany biztosítékot tartó „márvány” lapra, egy  

emlék szöveget varázsoltam, s amelyet a Vécsey-ék házának kapu aljába helyeztünk el, örök 

emléket állítva összejöveteleinknek. A tábla Vécsey Marika szerint, most is, kb. 30 év múltán ott 

van a helyén a kapu alatt. Hogy mi van rá írva arra a táblára, már nem emlékszem. Milyen jó 

lenne  megnézni!  
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Misivel sokat jártunk jobbra-balra, egyik alkalommal elvitt Misi Szentegyházára 

szüleinek házába. Itt a  bejáratnál, mint minden rendes székely családnál, a következő szöveget 

olvastam, amit akkor le is jegyeztem „Isten segedelmével állította ezen kaput, Szőcs Mihály és 

Finta Margit 1932”. Misi szülei nagyon rendes  székely emberek voltak. 

                         

MÉG, SZEREDAI ELMONDANDÓK. 

  

 Szeredai életünk, tipikus fiatalkori élet volt, amelyet a kommunizmus megengedett. 

Dolgoztunk, néha néha szórakoztunk, meglátogathattunk két évenként egy szocialista országot. 

De majd mindennapi életünkben érezhető volt a párt jelenléte. Az újságoknál, a Tv-nél, a 

munkahelyen, sokszor a családban is ott voltak a szekuritate emberi. A Bagdy-féle kapcsolatom 

során az én telefonom is lehallgatásra került. Egy darabig csattogott, kattogott, hívásra nem 

kapcsolt s ekkor szóltam unokatestvéremnek aki akkoriban a Hargita Megyei Postán főkönyvelő 

volt, hogy küldjön ki valakit, hogy nézzék meg a telefont és javítsák meg. Én akkor semmit sem 

sejtettem. Amikor jött a mester otthon sem voltam. Eljött megnézte s javított rajta valamit, de  

változás nem volt. Újra szóltam Ferinek, hogy csináljanak valamit a telefonnal, hogy 

használhassuk, amikor Feri elmondta hogy aki kint volt nálunk a mester, egy adott pillanatban  

bizalmasan megsúgta neki, hogy a telefonomon poloska van és lehallgatják. Nagyon meglepett a 

hír. Igaz addig sem használtuk titkos megbeszélésekre de azután még jobban ügyeltünk, hogy 

nehogy elszóljuk magunkat még a telefon közelében sem. 

Egy alkalommal, ha jól emlékszem, Attila hozott egy kutyát a házhoz. Szép neve volt 

Csöpinek hívták, kicsi apró gyors lábú kutya volt. Egy szájjal több volt a háznál, amelyik húst 

evett volna, ha lett volna az üzletekben. Különben játékos és nagyon hízelgő kiskutya volt, 

mindenki szerette. Egy alkalommal Szeredának a legnagyobb önkiszolgálójában észre vettük, 

hogy kolbászt árulnak, akkoriban a kolbász ritka  zsákmány  volt  a városban. Mi is odaálltunk a 

sorba, mind a hárman Juci, Enikő és én, hogy mind a hárman vehessünk kolbászt. Valamilyen 

regáti gyártmány volt, de jó szaga volt, megtöltötte az egész üzletet. Örömmel vásároltunk három 

porciót, azaz 3 kilót. Milyen jó lesz a hosszú zöldség, puliszka és krumpli kúra, után egy kis 

finom kolbászt enni. Igaz, ahogy közelebb került hozzánk a kolbász  Juci gyanakodni kezdett, s 

Enikő is bólogatott, hogy bizony ezt a kolbászt még Csöpi sem fogja megenni. Ekkor Juci 

odasúgta közénk, hogy „akkor majd megeszi apátok”. Kiléptünk a sorból és mindegyikünk 

elkezdett nevetni a véletlen elszólásról. 

 Én igen, komolyan megerősítettem, hogy nem lesz baj mert én elfogyasztom azt a 

kolbászt amelyet még a Csöpi sem eszi meg. Azóta is minden  rossz minőségű kolbásznak a neve 

nálunk Csöpi kolbász. Különben a Csöpi, valakinek megtetszett s egy séta alkalmával nem jött 

többet haza. Sajnáltuk mert ő volt a kis családunk kedvence. Játszadozó kedvével, 

vakkantásaival, futkározásaival és ugatásaival. Egy pár napra kint a taplócai kollektívtól bérelt 

kiskertben láttam amint valakivel sétált pórázon. 

 De be kell számolni a csíki  hidegről is. Arra ki fázik Csíkban arra a csíki ember azt 

mondja, hogy „Csíkban nincs hideg, csak sz... ember”. Erre ügyelni kell, mert ezt az emblémát 

egy-kettő reád ragasztja a csíki  ember ha fázol. S tényleg  sokan járnak sapka nélkül, sál nélkül s 

csak egy kis  rövid téli kabátban. Ott létünk alatt 1986-ban talán, mérték Csíkban a legnagyobb 

hideget -38,6 ºC-t. Bizony vágott és égetett a hideg, de a mi csíki barátaink nem nagyon 

panaszkodtak a hidegre. Ők már megszokták, mondták. A csíki téli hidegnek van egy pár 

jellegzetessége. Például ha egész nap a városban olvad a hó, locs-pocs van és esik az eső,  éjjelre 

jön egy fagy, s ekkor egész Csíkszereda egy összefüggő korcsolyapályává válik. Így jártunk mi is 

egy márciusi reggel, amikor a Líceum felé menve csak úgy tudtunk a munkába érni, hogy reggel 
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8 óra előtt bevártunk minden munkatársunkat és  kezünket összefogva egy nagy láncba,  mentünk 

munkába. 

 Egy másik jellegzetessége a csíki hidegnek az, hogy amikor az országban hideg van úgy   

-20 -30 ºC,  akkor ott  nincs hideg, mindössze -10 -15 ºC van, de ahogy az országban felenged a 

téli hideg, Csíkban beáll a kemény téli hideg. Ez a hideg száraz s ekkor mondják, hogy Csík lett 

az ország Szibériája. Igaz, a gyergyóalfalusiak ezt a titulust nem tartják helyén valónak, mert 

náluk mindig nagyobb a hideg. De azt mondják, hogy a z ország Szibériája titulust azért kapják a 

csíkiak mert a csíki meteorológiai állomás, lent, közelebb van az Olthoz, ahol nagyobb a hideg de 

a városban, Szeredában nincs olyan hideg. 

Ott Csíkban jutott eszembe egy alkalommal. Akkoriban a Tv-ben, s az életünk minden 

napjában is, nagy divat volt a Ceauşescu-féle kommunista, román zöld nacionalizmus, (români 

verzi), éveiben a románok  állandó első helyen való szerepeltetése Csíkban, Gyergyóban, 

Sepsiben, s az egész székely földön. Általában előttünk voltak filmekben, gyűléseken, 

ünnepeken, tv-ben, újságban  mindenhol. 

 A majdnem színtiszta Csíkban, akármilyen ünnepélyen, csak akkor léphettek fel székely 

népviseleteben a székelyek, ha elsőnek a románok jelentek meg a színpadon. Persze mindig az ők 

tipikus román öltözékeikben, amit ők, nemzeti öltözéknek neveznek, (costum naţional). Ekkor 

ötlött fel nekem, hogy miért is mondják a románok az ők paraszti öltözéküket nemzeti öltözetnek   

és mi magyarok a mi népünk öltözetét népinek és nem nemzetinek. Erre sok magyarázatot 

találtam. Nálunk a történelmünk folyamán két fő öltözék tipus alakult ki. A nemesi rendek 

hagyományos magyar öltözéke és népnek a külön más tipusú népi öltözéke. A románoknál sok 

régi képen láttam fiatal bojárokat s még Mihály királyt is tipikus román népi öltözékben. Nem a 

régi bojár öltözéket használták, ami úgy érzem nagyon törökös-görögös volt és nem vált így a 

román nemzet öltözetévé. Ennek lehetnek hosszabb, bővebb, jobban megmagyarázó, teljesebb, 

magyarázatai is. Egy a fontos, hogy  ebben is különbözőek vagyunk, tőlük. 

Egy nap nagyon elkezdett fájni a baloldali hasalatti részem. Nagyon fájt, előbb nem  

gondoltam, hogy olyan hamar kórházba kerülök. De az események gyorsan követték egymást. 

Elkezdett fájni, mentők, orvos előtt, kórház és kezelés. Két hétig voltam kórházban s ezalatt 

csodák-csodájára kikezeltek az orvosok. Már csak arra emlékszem, hogy amikor bevittek és 

lefektettek rögtön elaludtam és csak másnap reggel ébredtem meg. A kórházban találtam egyik   

csángó munkásunkat a kisebbik Gábor gyereket, aki nagyon jó gépészünk volt. 1500-as 

buldózeren dolgozott. Reggel amikor meglátott nagyon megörvendett, hogy én is ott vagyok 

mellette és így nincs egyedül. Azt, hogy én ennek mennyire örvendtem, el lehet képzelni. 

            De kórházba került Attila is. Sajnos a kórházat Enikő is megjárta, neki a tüdejével volt 

baj, de a rendes kezelés következtében azóta a tüdeje jól működik. 

 S, hogy ne maradjon ki senki a kórházból Juci is bekerült a kórházba s egy operációval  

járó kezelésen esett keresztül. Juci a kórházban ismerte meg unokatestvéremet Kovács Icát, aki 

ott aszisztens-nővér volt és aki nagyon sokat segített Jucinak abban, hogy átvészelje  az operációt 

és gyógyulva kerüljön ki  kórházból.  

 Zajlott a kis családunk élete volt jó és rossz is, de átvészeltük, fiatalok voltunk. Attila a 

csíkszeredai Líceumban járt. Voltak barátai, ha jól emlékszem például egy gyergyói fiú, akihez 

nyáron kiment a faluba és ott nyaralt ahol, kaszálni is megtanult és élte a gyergyói székelyek 

életét. 

 Az iskolában a jól tanulók közé számították a tanárai, de kemény véleménye volt  

mindenről. Abban az időben gyakran jártak az iskolások, egyetemisták, munkások, katonák 

közmunkázni, a kollektívek földjére mezőgazdasági munkát végezni. Olyanokat amelyeket az 

ottani kollektivisták és a kollektívből eltávozók nem végeztek el. Sokszor máshol is az ablakból 
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nézték a gyerekeket, hogy hogyan szedik, a kukoricát, krumplit, például, amelyek a saját 

kollektívük földjén termett. 

 Attila is többször ki volt víve pityókát szedni az egész osztállyal és az egész iskolával. 

Ilyenkor ment is a munka és nem is. Reggeliben kezdéskor, induláskor a kiforgatott pityóka elég 

jól gyűlt csomókba. De maradt is földön elég sok a gyerekek után. A leginkább városi gyerekek, 

nem voltak megszokva a mezei munkával. S egy-két óra elteltével a fegyelem egyre lazult inkább 

a játékok, ugratások, veszekedések kerültek elő. S, hogy javítsanak a „munkamorálon” a 

pártaktivisták kieszközölték a tusnádi kollektív vezetőségénél, hogy az elvégzett munkát kifizetik 

az iskoláknak és abból a gyerekeknek is adnak stimulensként. 

 Ennek alapján, egy pityóka szedés alkalmával, Attila és az osztálytársak ugyan még 

szedték a pityókát, de már lanyhán, amikor arra járt az egyik tanárnő, aki reájuk szólt, hogy 

serényebben kéne szedni, mert erre pénzt kap az iskola, s amiből nekik, a gyerekeknek is fog 

jutni. Amire Attila elég szemtelenül azt mondta, hogy igen az öt banit, amit kap az iskola, azt 

ketté lesz majd osztva. 

  Juci ebben az iskolában volt a tantestület tagja, mint énektanárnő. De volt még Attilának 

egy olyan útja amelyet meg kell említeni, le kell írni. Egy nyári vakációban a barátokkal, 2-en 

vagy 3-an, úgy  határoztak, hogy kerékpárral meglátogatják Budapestet. Készülődés, útlevél és 

indulás. Mi egy kicsit merésznek találtuk az utat, de elengedtük Attilát barátaival a hosszú útra. 

  Több mint 500 km oda, és ugyanannyi vissza. De szerencsésen megjárták a  kalandokkal 

teli utat Budapestig. Valahol már említettem ezt az utat de most egy csöppet bővebben írom le, 

úgy ahogy Attila elmesélte és az emlékeim közt megmaradt. Nehéz út volt s egy kicsit szokatlan 

is, mert Attila nem nagyon járt kerékpáron. De a fiatalság, az akarat és a közös elhatározás  

sikerre vitte az utat. Közben valahol Magyarországon szokatlan  látvány tárult eléjük egy nagy 

dinnye föld, tele finom érésben levő görögdinnyével. Nálunk Erdélyben egy dinnyeföld 

elképzelhetetlen dolog volt, mert mind ellopták volna. Attila és barátai megkívánva a dinnyét a 

föld széléről leszedtek egy dinnyét és enni kezdték, finomnak találták, de egyszer csak futva jött 

feléjük a pásztor és kérdőre vonta őket, hogy mit csinálnak. Dinnyét eszünk, volt az egyszer 

válasz, de erre szitkozódni kezdett, hogy nem szégyellik magukat meglopni a gazdát. A barátok 

semmit sem szólva tovább ettek, addig amíg a pásztor kifújta a mérgét és beszédbe elegyedett 

velük. Mikor megtudta, hogy székely gyerekek s hogy honnan jönnek és hova tartanak, még 

hozott nekik az útra egy dinnyét, amit  nagyon szépen megköszöntek és tovább kerékpároztak  

Budapest felé. Erről ennyit. 

 

AZ ATTILÁVAL TÖRTÉNTEKRŐL. 

 

Attila az egyetemre Kolozsvárra felvételizett, a gépészmérnökire és sikerült is neki. 

Attilának nagyon jó feje volt. Itt  előbb otthonban, majd külön költözve tanult. Mi a költségeket 

kifizettük, lakás, koszt, könyvek, füzetek de zsebpénzre kevesebb jutott. S ezt Attila különböző 

képen pótolta. Egyik sikeres megoldása volt Attilának a Csíkban, egy helyt, a Központi 

Áruházban található magyar áruk hátizsákban, kofferben való szállítása Kolozsvárra az 

egyetemre és az ottani  értékesítése. Akkoriban  nem tudom, hogyan engedték meg, de  árucsere 

kapcsolata volt ennek a csíki áruháznak egy magyarországi áruházzal, ahonnan különböző 

magyar árukat hoztak Csíkba és árulták szabadon. Igaz az eladás szabad volt, de annyian   voltak 

mindig a pultok körül, hogy alig tudtál hozzá jutni. De mentünk mind a négyen s valahogy  

mindig össze gyűlt egy hátizsákra való cukorka, Duna kavics, csokoládék és nagyon sok 

közkedvelt magyar ínyenc, gyerekeknek, fiataloknak. Ilyesmi akkor nagy különlegesség volt, 
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mert a hazai hasonló termékek nyomukba sem léphettek, még a vingai vagy a Kandia csokoládé 

sem. 

 Attila ezeket a magyar árukat feláron tudta értékesíteni Kolozsváron, s ebből mindig volt 

zsebpénze. Megjegyzem, hogy ezen a fronton ismerte meg jövendőbelijét, feleségét Icát 

Nagyváradról. De ahogy  teltek az évek egyre nagyobbak lettek az igények, több zsebpénzre volt 

szüksége. S ezért az egyetemi évek vége felé, egy alkalommal, hazaérkezésekor avval az 

elhatározással lepett meg, hogy szeretne nyáron dolgozni, ahol sok pénzt lehet keresni. Én rögtön 

fel is ajánlottam, hogy jöjjön ki hozzánk a vállalthoz és ott egész nyárra munkát tudunk 

biztosítani neki. Ki is jött és egy pár napot dolgozott is a buldózerek mellett, de valaki a fülébe 

tette, hogy ha lemegy  bányába, ott több pénzt kap. Ott fizetnek a legtöbbet. Attila rögtön, úgy 

határozott, hogy megpróbálja a hargitafűrdői, kaolin bányába bejutni. Megpróbálta és sikerült. 

Előbb én nem akartam elengedni, mert veszélyesnek találtam. De addig bizonygatta, hogy vigyáz 

magára és szüksége van arra, hogy  megpróbálja erejét, meggyőzött és jelentkezett orvosi vizitre 

és  felvették. Ha jól emlékszem fel is költözött a  hargitafürdői bányába és talán egy hónapot ki is 

húzott. Ott ismerte meg Attila a kemény élet oldalát. Ott lett fiatal ember! Szerencsés korszak 

volt, mert a többi fiataltól eltérően ő megismerte a nehéz munkával keresett kenyeret. Talán egy 

életre szóló tapasztalatot szerzett ott. 

     De Attila annyira önálló volt ebben az időben, hogy arról is határozott persze velünk 

megbeszélve, hogy elmegy egyedül a tengerre. Velünk már volt a tengeren és némi tapasztalata is 

volt és most egyedül akart elmenni. Egyik alkalommal a tengeren találkozott egy 5 danos judozó 

mesterrel akivel jó barátságba került, s aki rávette, hogy gyakorolja ő is ezt a sportot. Másik 

alkalommal angol barátot szerzett. Mindig hasznosan is töltötte a  tengerpartján a nyarat. 

 Számunkra legérdekesebb volt  az a tengerparti útja, ahonnan egy kígyóval tért haza. Este 

érkezett a tengerről, s mivel az ő szobája  rögtön a bejárati ajtóval szemben volt, még köszönés 

előtt, oda lépett be elsőnek. Majd semmit sem sejtetve  kijött, köszönt és  fogadtuk otthon.  

Elmondta, hogy hogyan telt a tengeren, vacsorázott és elment lefeküdni. Másnap elment 

otthonról és Juci rendet akart csinálni a sok lerakott holmija között, amikor a tengerről haza 

hozott gitárját, nagyon súlyosnak találta. Belenézve szörnyülködve tapasztalta, hogy az nem üres, 

hanem egy sötét mozgó valami van benne. Jobban megnézte és egy kígyót fedezett fel benne. 

Amikor Attila haza jött, Juci kérdőre vonta, de Attila kimentette magát, s a kígyó maradt. A 

kígyóval a következő találkozás, a  magyar gyártmányú Orion rádióban történt, persze megfelelő 

ijedelmek közepette. De harmadik találkozás is volt a kígyóval, s amit talán én kaptam meg a 

kamrában, a befőttes üvegek között, a nagy tekercs vas mérőszalag köré tekeredve. Ekkor  

kiadtuk az ukázt Attilának, hogy a kígyót vigye ahova akarja, de a lakáson kívülre. 

Lehet, hogy e sorok között ami le van írva, nem minden úgy történt, de az eltelt közel 

harminc év  ennyit és így hagyta meg emlékezetemben. 

        Enikő is a Csíkszeredai Líceumba járt. Jó tanuló volt, barátnői voltak egy Duka Zita 

nevezetű helyes kislány, aki tőlünk nem messze lakott. Rokona volt annak a Duka tanárembernek 

aki egy könyvben foglalta össze a székely vicces mondavilágot. Enikő sportolt is, gyors 

korcsolyát kötött, s ahol már versenyeken is részt vett. Nagyon emlékezetes  maradt számomra, a 

líceumban tartott  középiskolai évzáró, ahol Enikő mint eminens tanuló, köszönte meg az egész 

iskola előtt tanáraiknak, a líceumi években reájuk fordított áldozatos munkájukat. Egyetemre ő 

Temesvárra ment, ahol műszaki oklevelet kapott mérnöki címmel. Itt volt egy komoly udvarlója  

az udvarhelyi Antal. Miután elvégezte a Temesvári Műszaki Egyetemet, még egy egyetemet 

elvégzett a Budapesti Közgazdaságit. Ő is szépen indult el az életbe. Nagyon éles eszű, angolul 

jól beszélő nő lett belőle. Nagyváradra került, ahol Attila vállalatában dolgozott. 
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Enikő csíkszeredai érettségi ünnepsége 

 

 Közben eszembe jutott egy csíki vicc, amelyet fontosnak tartok leírni. Ebben benne van a 

székely humor sava-borsa. „Abban az időben, amikor még Magyarország volt itt is...”, mondja 

egy csíki székely, ott fenn Budapesten szóba jött, hogy a két székely várat, amelyek annyit 

veszekedtek eddig, Csíkszeredát és Székelyudvarhelyet össze kéne kötni vasúttal, hogy 

béküljenek meg. Szeredáig is eljutott már a székely körvasút és Udvarhelyre is fel jár a segesvári 

szárnyvasút. Össze kéne kötni a két véget, mondták fenn Budapesten. S határoztak is, meglesz, de 

előbb ki kell küldeni egy bizottságot, hogy  megállapítsák a  legmegfelelőbb útvonalat  a vasút 

részére. Udvarhelyről kezdték a vonal kitűzését, s úgy határoztak, hogy nem fúrják meg a 

Cekkend tetőt alagúttal, se nem mászatják fel a vasutat a hegyre, hanem szép csendesen  

megkerülik a hegyet és úgy jutnak fel Szentkeresztbányára. Oda föltétlenül el kell jutnia a  

vasútnak, mondották a bizottság tagjai. Ott vashámor van, szorgalmas székelyek lakják, így 

akiknek könnyebb lesz Csíkba és Udvarhelyre járni. S már húzták is a leendő székely barátságot 

ápoló vasútnak a vonalát, amikor egy szentegyházi székely atyafi csűrjéhez értek. Itt meg kellett 

állni, a vonal kitűzésével, mert az atyafi kilépett a csűr ajtaján és „Állj”-t kiáltott. „Itt már nem 

járhat az a gőzős”, mondta haragosan, „mert épp a csűrőm kapuján keresztül kéne menjen és én 

nem fogom a csűr kaput, minden vonatnak kinyitni és utána becsukni!” 

A bizottság igazat adott a haragos szentegyházi székelynek és mivel más helyt nem 

lehetett elvezetni a gőzöst, így lemondtak a Csíkszeredát Székelyudvarhelyel összekötő 

vasútvonal megépítéséről. 

 Ez a bizottság vissza ment Budapestre és elmondták ott az okot, hogy miért nem lehet 

megépíteni a két várost összekötő vasutat. Az ok egyszerű, mert a szentegyházi székely, a csűr 

kapuját nem akarja kinyitni minden gőzös előtt s becsukni utána. 

 Azóta, minden  nap autóbuszok járják, a két székely vár közötti utat, fel a Cekkendre, le a 

Homoródi források mellé, ki a szentegyházas  mezőre, majd fel a Tolvajosra, ahonnan békésen 

ereszkednek be a Don kanyart elhagyva Csíkszeredába. Ezen az útvonalon a szentgyházi 

székelynek, nem kell  a csűrkapuját kinyitnia, s bezárni. A buszok ki tudják kikerülni a csűrkaput. 

  Azután, még a románok is össze akarták kötni a két várost, így könnyebben utazhattak 

volna be a moldovaiak  Udvarhelyre, de Csíkban kellett  maradniok az udvarhelyiek örömére és a 

csíkiak bánatára. A szentegyházas csűrkapu nem nyílott meg a románoknak sem. 

 

* 
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 Miután 3 éven keresztül, kiskertet béreltem a taplócai kollektívtől, s így volt a csíki  

zöldségtermesztésről már némi tapasztalatom, a következő cikket írtam a csemege kukorica 

termesztés  beindítására  Csíkban. 

 

Csíkban is termeszthető lenne a csemege kukorica! 

 Általában a csíkiak úgy tartják, hogy itt a kukorica nem  terem meg, de avval mintha azt is 

eldöntötték volna, hogy nem is érdemes még csemege kukoricával is foglalkozni, itt ahová a 

tavasz  későn jön, s az ősz nagyon korán. 

            De nézzünk csak utána, hogy igaz-e ez? Meggyőződésből és három éves tapasztalatból 

állítom, hogy itt is van mit foglalkozni a kukoricával. Evvel a sokoldalú csodás növénnyel!  Mivel 

a kukoricát csemege kukoricának is termesztik, s evvel tenyészideje lecsökkent, így alkalmas  

arra, hogy Csíkban is  jó eredménnyel termeszthessük.. 

            Hasznosságát itt Csíkban nagyon sok minden igazolja. A csemege kukorica tenyészideje 

csak 60 nap, így a két rövid nyári hónap alatt Csíkban is termeszthető lenne. Kiskertekben helyet 

sem foglal, mert minden ágyást vagy udvarrészt szegélyezni lehet vele, tehát marad hely a 

pityókának, minden pityóka földet belehet vele szegélyezni, (a borsót is vegyesen termelik a 

pityókával Csíkban).  

 Sőt, még a termelőszövetkezetek is termelhetnék eladásra, főzött állapotban városon és 

fürdőkön, (u.m. látszik, hogy téeszben is dolgoztam!). 

 Nagyon kifizetendő, 2 lej darabja,  amelyet ha 1 hektárra számítunk megterem: kb a 

40.000 tőn x 2 csővel/ tő ez 80.000 csövet jelent s ezt értékesítve 2 lejjel 160.000 lej jövedelmet 

hoz hektáronként. Ezért érdemes költséget is számolni, s akkor is a tiszta  jövedelem is elég szép. 

Tehát előnyős a termesztése. De a táplálkozás szempontjából is előnyős mert változatossá teszi a 

z étrendünket. 

* 

 

Egyik alkalommal egy magyar Tv adás alatt nagyon felmérgelődtem, azért a rengeteg 

magyartalanságért, amelyet egy mezőgazdasági riportban használt a  riporter. A haragomat  

feljegyeztem és megmaradt. Íme: A riporter a  mezőgazdasági munkák szépségéről beszélve „a 

nagykultúra” megnevezést használta a szántóföldi növénytermesztés vagy egyszerűen a  

növénytermesztés helyett, s ez egy az egyben nem egyéb, mint egy tükörfordítás a román 

nyelvből, mint a „hidegfelvágott” = „rece sustăiat”.  

 A következő megbotránkoztató kijelentése volt a riporternek az, amikor az egyszerű, de 

nagyon szép  magyar, vetés, szó  helyett  a kacifántos,  s többszörösen összetett „a magot földbe 

juttatni” kifejezést használta, amely szintén román eredetű. Ugyanis a románok, történelmük 

folyamán kevés búzát vetettek, leginkább kukoricát, amelyet az ők munkamódszerében a 

magvetéskor a magot inkább a földbe  juttatták szemenként, („a se pune sub breazdă”). 

 De tovább botladozott riporterünk, a „kulturák vegetációjáról” beszélt szintén  a 

románból  inspirálódva, amikor egyszerűen csak a növények fejlődéséről kellett volna beszélnie. 

A nyári „kampány” helyett nyugodtan használhatta volna a betakarítás szavunkat, a „remorka” 

helyett az „utánfutót”. De mik azok a „szalmások”? tettem fel a kérdést rögtön magamban és 

válaszoltam is románul „paioase”! Magyarul esetleg szalmás gabonák, de leginkább csak a 

gabonáknak nevezzük a búzát, árpát, rozsot, zabot S annyira  ment az elhibázott mezőgazdasági 

riport, hogy amikor a cukorrépáról beszélt, a képernyőn a kukoricát mutatták. Akkor nagyon 

mellé fogtak a magyar szakmai nyelvben a bukaresti magyar TV-ben! 
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FARKAS ZOLINAK CĺMZETT LEVÉLBŐL. 

 

 „S most itteni tervemről, két dédelgetett tervem van. Megírni vagy legalább 

megszerkeszteni Hargita megye mezőgazdasági monográfiáját. Melynek gerincét tehát azt, hogy 

ismereteim szerint miről kéne írni piszkozatban papírra is fektettem, s most a kampány befejezte 

után tervemmel. a megye vezetői elő állok. Másik tervem megírni az Oltot a székely ember 

életében. Ez még távolabbi terv, adataim lennének, de segítségre lesz szükségem az 

összeállításban. Talán Te néhány tanácsot is adhatnál ezekkel kapcsolatban, mert nem nagyon 

tudok neki reklámot csinálni, mivel a beszerzés napi gondjai, (élelem, ruházkodás 2006 os 

megjegyzés), mostanában eléggé lekötik szabad időmet. Gyakorlatilag talán Hargita megye 

egyetlen működő faliújságát vezettem. Ebben az évben 6 szám jelent meg eddig, nincs segítség 

mert mindenki  hülyének néz. ezért.  

 A feleségem komoly kulturális munkát végez. A városi pedagógus kórust vezeti. Épp a 

napokban kaptak országos 3-ik díjat, ( magyar kórus volt!). S közvetlen egy kamarakórusban is 

énekel melynek Villanella a neve. Közben anya, feleség és tanárnő. 

  Van két gyermekünk: a lányunk 7-ik osztályos, itt Csíkszeredában, a fiam bekerült 

Kolozsváron a gépészmérnökire s most  katona épp Krajován. Ez dió héjban, amit levélben Neked  

el akartam mondani.” 

          

A HARGITA MEGYEI NÉPTANÁCS TÖRVÉNYSZÉKI MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKÉRTŐJE IS VOLTAM. 

   

 Mindig szerettem, ha van egy  kis dugi pénzem. Igaz itt inkább, egy kis mellékkeresetről 

van szó. Édesanyám is mindig arra törekedett, hogy legyen félretett pénze, hogy ne legyen soha 

pénz nélkül. Amíg a kollektívekben dolgoztam mellékkeresetre törvényes úton nem is lehetett 

számítani,hamis törvénytelen úton pedig nem az én pászmám volt. Akkor megéltünk a két 

keresetből, a gyerekek is kicsik voltak, kevés költséggel jártak és falun nincs is nagyon alkalom 

arra, hogy a pénzt elköltsd. De itt városon már több pénzre volt szükség. Igaz Csíkszereda nem 

olyan nagy város, de másak az igények  itt és az elvárások is. 

 Régi szándékom volt, hogy egy kicsi mellékkeresetre tegyek szert. Valahol olvastam, 

hogy mezőgazdasági szakértökre van szükség a megyében. Nekem meg volt a mérnöki 

oklevelem és meg volt az egyetem utáni területrendezési oklevelem is. Gondoltam jelentkezem a 

Megyei Néptanács illetékesénél. A két oklevéllel felfegyverkezve jelentem meg, s elfogadták 

jelentkezésemet. Igaz, akkor még azt sem tudtam, hogy mit kell csinálnom. Nem ismertem a 

szakértői munka gyakorlatát. De kérésemre kaptam vagy két, három dolgozatot, amelyeket 

áttanulmányoztam és már kaptam is az első megbízatást, 1982 március 26-án. 

  Nem célom jelen írásomban ismertetni mind az összes mezőgazdasági szakértői 

dolgozatot. Most inkább csak a velük kapcsolatos emlékeket írom le. Talán egy másik 

alkalommal érdemes lenne feldolgozni ezeket a dolgozatokat, mert betekintést lehet nyerni rajtuk 

keresztül az akkori idők vidéki életére, s arról, hogy hogyan szól bele az állam, a párt, a 

kisemberek mindennapi életébe, a törvényeken keresztül. Amint jeleztem 1982-ben kezdtem el  

szakértői munkámat, a meglevő főállásom mellett, s tartott addig amíg elköltöztünk 

Csíkszeredából. Az utolsó dolgozatot 1988 november 4-én tettem le. Ez alatt a hét év alatt 

összesen mintegy 16-18 drb. dolgozatot készítettem. Címüket felsorolom, s tartalmukat csak 

azoknak, amelyek a legérdekesebbek. Tehát kezdjünk neki. 

1. Első dolgozatom területmegosztás és adósságbehajtás. A. Elek nagybaconi lakos 
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 A cím nem fedi pontosan a peres anyagot. Ugyanis még 1972-ben A. Elek eladja a házát 

S.  Lászlónak 50.000 lejért, aki az ár felét becsületesen ki is fizeti, de a többivel adós marad. A 

per folyamán kiderül, hogy az alperes hajlandó tovább is fizetni az adósságát, de gyenge kereseti 

lehetőségei következtében csak úgy ha havonta 500 lejt fizet. S azt is mondja, hogy a ház nem éri 

meg az 50.000 lejt csak 40.000 lejt. A felperes szerint a ház az eladáskor megérte az 50.000 lejt, 

de azóta mivel nem gondozta a vevő, tönkre ment. S itt kellett nekem felértékelnem a házat, s a 

telket. Igaz a ház felértékelése nem mezőgazdasági szakértő dolga, de mivel ez volt az első 

szakdolgozatom, jónak láttam inkább megcsinálni mintsem reklamációval kezdeni. Nehezen de 

elkészítettem. Az én eredményem szerint a ház és a telek megérte az 50.000 lejt még így  kb. 15-

20 év után is, a szegény szentkirályi vásárló vesztére is. 

   Meg volt az első szakértői dolgozat, s vártam,hogy a Törvényszéken elfogadják-e vagy  

ellen véleményt kérnek más szakértőtől. Eltelt két hét senki, sem  kért még semmilyen kiegészítőt 

sem. Boldog voltam sikerült, s még nem is a szakmában. De azért kértem a néptanácsi 

alkalmazottat aki kijelölte a munkákat, hogy több ilyen javaslatot ne tegyen le a bíráknak. A 

dolgozatot 1982 március 28-án készítettem. 

2. A második  szakértői dolgozat már  tipikus mezőgazdasági témájú volt. Két  hollósarki 

román gazda  vitájában kellett  szakvéleményt mondani. 1982-ben az egyik gazdának, amíg nem 

volt otthon, a szomszéd gazda állatai, a 3 ha-os bekerített kaszáló kerítését lerontva, lelegelték az 

ott levő füvet. Az ügy, az akkor minden néptanács mellett működő békéltető bizottság elé került 

ahol 15.000 lej kárt állapítottak meg, s amit a kárt tevő gazda ki kellett volna fizessen. Nem tette, 

inkább törvényre adta. S itt kellett nekem szakértói  véleményt alkotnom. 

  Nekem nagyon szokatlan dolog volt, mert, az ilyen magashegyi kaszálókat nem volt 

alkalmam megismerni, eddigi agrármérnöki tevékenységem során. De az ottani emberek  

véleményét figyelembe véve, s nagyban támaszkodva a szakmai forrásokban leírtakra sikerült  

kialakítani egy a valósághoz nagyon közel álló, szakmai  véleményt. 

 Egy másik  nehézség volt a természetes hegyi gyepeken található fűfajok román nevének 

a meghatározása. Fordítva kellett dolgoznom, előbb meghatároztam magyarul, majd latinul és így  

a román nevek is előkerültek. Végül is sikerült. 

         A kárt tevő véleménye szerint, csak egy szekér szénával károsította meg a tulajdonost. S 

érdekes, számításaim alapján is ez a mennyiség kerekedett ki. Tehát a kárt tevő nem nagyon 

hazudott akkor, amikor felajánlotta a szekér szénát. 

3. A következő megbízatásom  Székelykeresztúrra és a Nyikómenti Kobátfalvára szólt1984 

április 22-ére. A kapott feladatom volt meghatározni, a két perlekedő fél, a volt férj és a volt 

feleség között kirobbant,  leginkább a közös időkből és a közös területen véghez vitt szőlő és 

gyümölcs, meg virág telepítésekből származó termékek és az azokból származó bevétel  

nagyságát, költségeit és  elosztását.  Klasszikus, családfelbomlás utáni vita volt.     

4. Őszire került sor a következő dolgozat megírására. 1984 október 14-én. Csángliában, 

azaz a Gyímesek  gyönyörű szép völgyének, egyik még szebb falujában Barackoson. Alsólok 

község. Itt tulajdon háborgatásról volt szó. S a területnek a neve amelyen dolgoznom kellett 

„Felső orodik”. E nagyon szép nevű és értelmetlen értelmű terület, nem nagy, összesen 2,08  ha,  

amit a tulajdonos kaszálóként használt, s amit az alperesek jogtalanul kezdtek el kaszálni. 

Feladatom volt meghatározni, hogy mennyi szénát lehetett innen betakarítani és milyen értékben. 

Meghatároztam. De részemre fontosabb volt a  terület neve. Talán  egy  ősi magyar szót találtam 

ott. 

  A terület északra van Barackostól, (érdekes ezen a vidéken soha nem termett meg 

semmilyen barack), kb. 2-3 km-re. Amiből kb. 1-1,5 km állandó  60 °-os emelkedő. A „Felső 

orodik” terület pont az emelkedő tetején van, kb. 500 m hosszan és 10-40 méter átlagos 
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szélességben. Akkoriban a terület megdolgozottnak mutatkozott, de az látszott, hogy rendesen 

kaszálják Tömött fűvezete volt, az északi része csúcsosodott ki, mint egy orr hegye, itt a terület 

90°-os szögben emelkedik ki. Munka közben kezdtem el gondolkozni azon, hogy mihez is  

hasonlíthat ez a terület? A neve adott inspirációt, s a kinézése győzött meg, hogy ennek a 

területnek azért Felső orrodik a becsületes neve, mert orr alakban simul a hegyhez, mint az ember 

orra az arcához. Ezt erősítették meg a jelen levő csángó emberek is, miután elmondtam 

gondolatomat. 

  Ezt a gondolatot azért írtam itt le, mert itt Barackoson fedeztem fel szerintem egy régi 

magyar szót, aminek eredetére Vámszer Géza neves tanárom sem tudott magyarázatot adni. Ez a 

bűvös szó volt a neve, az én dolgozatom  témájának „Felső orrodik”. Vámszer Géza tanárom 

nagyon furcsának találta a szót és könyvében olvastam, hogy nincs magyarázat reá. Én ezt a  

magyarázatot kaptam. Abból indultam ki, hogy ez a 2 ha-os föld egy  kisebb oldal alatt nyúlik el 

hosszan egy orr alakjában, azaz orrodik, -ikes igeként van használva az orr főnév, ami 

nyelvünkben nagyon gyakori. Evvel csak Vámszer Géza rajz tanárom emlékének akartam adózni,  

aki valamikor csíkszeredai tanárként írt Csíkszék néprajzáról, (lásd: „Életforma és anyagi 

műveltség”, Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok, 1930-1977, Kriterion  Kiadó). 

5. A következő  ügy már  veszélyeket is  tartogatott úgy a felperes, mint az én számomra. S 

itt jegyzem meg, hogy ezen szakértői dolgozatokban, nagyon sok esetében a körülmények  

fontosabbak mint az én dolgozatom témája, s amelyeket a törvényszéki folyosókon, vagy 

törvényszéki alkalmazottaktól, vagy a szomszédoktól, vagy a város száján keresztül tudhattunk 

meg. Ebben az esetben is így volt, habár az ügy is nagyon kemény tárgyú volt, ugyanis egy 

magyar városi kollektív gazdaság, esetünkben a gyegyószentmiklósi kollektív, beperelte a békási 

román  juhászokat. Itt leginkább a nemzetiségi ellentét volt a veszélyesebb. 

 Ami nem volt benne az én dolgozatom témájában az fontosabb volt. Ugyanis a  

gyergyószentmiklósi kollektív olyan legelők bitorlásáért perelt be moldovai román  

juhtulajdonosokat, akik olyan területeken kaszáltak és legeltették juhaikat, amelyeket a kollektív 

gazdaság alapítói még Mária Terézi idején kaptak, vagy vásároltak, s amiről hivatalos osztrák-

magyar  kataszteri igazolásuk volt. 

 Itt bővebb információkhoz úgy jutottam, hogy szerencsémre a gyergyószentmiklósi 

kollektív ügyvédje Kolozsváron a Református Kollégiumba járt és előttem végzett kb. két évvel, 

és én is és ő is emlékeztünk egymásra és közös iskolánkra. Így könnyebben mentek a dolgok. 

Tőle megtudtam, hogy  az egyik alperes az az ember, és evvel kérkedik is, hogy ő  mutatta meg a 

szovjet és a román katonáknak azt az utat 1944-ben, amely a Békási szorost védő magyar katonák 

hátába vezetett. Ez akkor olyan érv volt, ami minden peres ügyet a javára döntött el. Ez ellen nem 

létezett sem hivatalos osztrák-magyar kataszteri igazolás, de még a kommunista szervezésű 

kollektív is gyengébb volt. Ugyanakkor elmondta ügyvéd iskolatársam, hogy a kollektív  

állatainak a nyári szállását felgyújtotta a román és fél, hogy a közelben levő hétvégi házát is 

felgyújthatja. 

 Én evvel a veszedelmes alperessel személyesen nem találkozhattam, mert orvosi 

igazolással igazolta, hogy nem tud kijönni a helyszínre. Talán így szerencsém is volt, mert a többi 

alperes nem volt olyan veszélyes, ők inkább békülékenyebbek voltak. 

 Talán nem rég olvastam az újságban, hogy azon a tájon még ma is vita van a magyar 

Gyergyószentmiklós és Hargita megye, valamint a szomszédos Neamţ megye között. 

 Ez a dolgozat 1985 novemberében íródott és november 3-án egy fagyos téli vasárnap 

voltam kint a helyszínen. 

6. De   a szakértői dolgozatok elvittek a Gyímesek egyik patakába is, nevesen a Gáborok 

patakába. A perben levők szerény csángó lakásukban fogadtak. Az ott levők nagyon elhatározott 
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véleménnyel fogadtak egy több mint 3 ha-os erdő alatti vegyes hasznosítású terület jogállásával 

kapcsolatban. Itt jegyzem meg, hogy ezen hivatalos akták tanulmányozása közben, majd minden 

esetben el kellett mennem a Megyei Kataszteri Hivatalba, ahol tanulmányoznom kellett az 

osztrák-magyar és a négy magyar év alatti, hivatalos kataszteri nyilvántartásokat, térképeket. 

Ezekben az időkben döbbentem reá, hogy mekkora magyar nyelvtani értékek vannak ezekben a  

nyilvántartásokban. Határ és dűlő nevek, utca nevek falunevek, tulajdonosi nevek százai és ezrei. 

Már akkor arra gondoltam, hogy ezeket meg kéne menteni a magyarság számára. E gondolat még 

ma is érvényes, igaz még mindig használják még itt is a Bánságban ezeket a 100-200 éves nyelvi, 

földrajzi, relikviákat. Jó lenne megmenteni őket, talán a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület  

megteszi. A Gyímesek  érintetlenek, mert területükön sohasem volt kollektív gazdaság. 

7. A következő dolgozat 1986 június 24 én készült a csíkszeredai Állami Gazdaság 

maroshévízi  farmjának Székpataka és Oroszbűkki legelőin.  A szakértői dolgozat témája egy t.k.-

i  tudatlanságba burkolt csalás volt, amit az ottani magyar mérnök nem írt alá és így a területen  

elvégzett munkálatokat nem tudták kifizetni. Legelő takarításról volt szó, ahol olyan  

munkanormákat használtak amelyek nem, oda szóltak, s így nagy pénzeket tudtak kifizetni 

ismerősöknek, barátoknak. A másik ok az volt, hogy az Állami Gazdaság 1986-os pénzügyi 

tervében, erre a munkára, nem volt pénz előirányozva. Ezt az okot használta fel az ott dolgozó 

magyar mérnök, aki feltételezéseim szerint észre vehette, hogy itt másról is van szó és így nem 

írta alá az „elvégzett munkákról” kiállított kifizetési listákat. Igaza volt a mérnöknek! 

 Jelzem, hogy a csíkszeredai Állami Gazdaság akkori jogásza egy Kassai nevezetű hölgy 

volt, akivel egy későbbi dolgozatommal kerültem újra kapcsolatba, de érdekes, hogy soha-soha 

nem beszéltünk más perről, mint az Állami Gazdaság peréről, pedig a második ügy, az nagyon  

kemény ügy volt, s a közeli rokonairól szólt. Erről majd később bővebben. Megéri!  

  Még annyit, hogy az ottani farm könyvelője egy Antal nevezetű román hölgy volt. Furcsa  

volt, székely magyar név, román tulajdonos. 

 Különben úgy a Székpataka mint az Oroszbükk legelők Maroshéviz városa felett vannak, 

gyönyörű  fenyő erdőktől  bekaréjozva. 

8. Ez a dolgozat már egy olyan tárgykörben készült, amellyel abban az időben  nagyon 

sok embert igazságtalanul megvádoltak. Ez volt a híres „ilicsit” törvény, azaz a jogtalanul 

szerzett  javak büntető törvénye. S amelynek a jelzése 18/78 volt. E törvénnyel nagyon sok 

szorgalmas embert is megvádoltak, olyanokat akik szorgalmas munkával, egy kis vagyonkát 

gyűjtöttek. Igaz voltak olyanok is, akik csalásért kerültek horogra. A következő eset, valahol a  

közepén lehetett, mert a megvádolt ember szorgalmas is volt, és...Legalább én  így érzékeltem. Jó 

kereskedő is volt. 

 A periratokban láttam, hogy nagy mennyiségű, egyenesen kilószámra találtak nála 

aranyat. Kb. 3-6 kiló arany volt lefoglalva, ha jól emlékszem. S rengeteg más értéket foglaltak le 

egy házkutatás alkalmával, s nagy mennyiségű pénz is le volt foglalva, aminek az eredetét nem 

tudta igazolni.  

 Sokáig élt Bukarestben, ahol virágkertészettel és eladással foglalkozott. De valaki elárulta 

a sok aranyat, s talán ezen a nyomon indultak el a nyomozók. Lehet, hogy éppen a felesége árulta 

el, akitől külön élt. Az én emberem is reá gyanakodott. 

 Feladatom volt meghatározni, hogy az utolsó 3 év alatt milyen jövedelmet tudott elérni a 

kertjében folytatott virág kertészettel, az ott termelt gyümölccsel, zöldséggel, virággal és a tartott 

sertésekkel. 

 Az ő véleménye szerint, a legnagyobb bevételt a jácint termesztéssel érte el Bukarestben 

és innen eredt a  pénze. 
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 Nehéz helyzetben voltam mert éreztem, hogy abból a kicsi kertből,  amelyet  tulajdonának 

mondott, azt a nagy összegű jövedelmet igazolni nem lehetett. Egyetlen nagy jövedelmet tényleg 

csak a jácint termesztéséből vehette ki Bukarestben, mert a fővárosban pénz volt erre. De a 

bukaresti jövedelem meghatározása nem volt az én feladatom.. 

 Összevetve a zöldségekből, a virágokból, gyümölcsökből és sertésekből eredő jövedelmet, 

s levonva a költségeket 3 évre visszamenőleg, mindössze 128 000 lej jövedelmet tudtam igazolni. 

Ez nem fedte a nagy mennyiségű arany értékét. Talán 6 évet kapott. A dolgozatot 1986 július  22-

én írtam. 

9. Újabb 18/78 as törvényben kellett nagyon komoly dolgozatot írnom, s 14 évre 

visszamenőleg igazolni a mezőgazdasági bevételt és kiadásokat. A megvádolt fél egy bélbori 

román állattenyésztési technikus volt, akit akkori véleményem szerint is, jogtalanul vádoltak 

meg, rosszakarói. Bélbor Hargita megye határán van, s tiszta románok által lakott község, 

Maroshévíztől 27 km-re, az erdők között kanyargó út végén. Az egész falu szétszórt faházakból 

állt, körbe nézve egy falut sem látsz, csak hegyeket s rajta évezredes fenyőerdőket. Nagyon-

nagyon szép helyen van, s ott  a törvényt az ott lakók hozzák és alkalmazzák. Messze vannak a 

civilizációtól és nem is nagyon kívánják, hogy sok közük legyen hozzája. A bélboriak juhok, 

tehenek, sertések és méhek tartásából, az erdők fáiból és az erdők gyümölcseiből, gombáiból 

élnek. Majdnem teljesen önellátóak voltak, petróleumon, gyufán és cukron kívül, nem nagyon 

vásároltak semmit a boltból. 

 Az én  technikusom lakása is faházból állott, de emeletes ház, ami arrafelé nagyon ritka. 

A ház berendezése, a bútorok, a feleség által szőtt népi motívumos, gyönyörű gyapjú román 

szőnyegek, mind szorgalmas életvitelre utaltak. Gyerekeik iskolába jártak Maroshévízen. 

 Nem tudom mi nem tetszett a feljelentőnek, talán a szorgalom, a család kiválási óhaja a  

körülötte levő szegény közösségből? Ezekre a kérdésekre sem akkor, sem most sem tudok   

válaszolni. A család gyanakodott a rokonokra, ezt nekem megsúgták. 

  Feladatom volt meghatározni a vádlottnak 1971 és 1985 közötti jövedelmét a tartott 

állatokból, kaszálóból, szántóból és az ezekkel járó költségeket. A községnek kicsi szántója van a 

nagy területű 9028 ha-os legelővel, kaszálóval szemben. Ezt mindent megmagyaráz. Ezen a 

területen lehet juhot tartani, sertéseket, teheneket, lehet erdei gyümölcsöket gyűjteni, fát 

kitermelni, szénát csinálni stb. S az én emberem egy kicsit jobban is értett az állattenyésztéshez 

már a mestersége alapján is, édesapja is állatorvosi technikus volt és jobban volt tájékozódva  

mind a falu más lakói. Az állami biztos kereset mellett, az állattartó gazdák mindig legalább zseb 

pénzel látták el egy az állatának adott injekció vagy orvoslás után. A faluban állatorvos nem  volt. 

De miből is voltak jövedelmei a 14 év alatt és mennyi?, ez volt a kérdés.   

 Az állatok értékesítéséből és a saját fogyasztásra termelt ház melletti zöldségekből, 

gyümölcsökből. A kukoricát, a kevesebb búzát Moldovából hozták fel. 

  Az eladott állatokból: hús, tejből vaj, túró, orda, gyapjú, állati bőrök, szarvasmarha, juh, 

tojás, méz, nyúl bőr. Az aránylag kis területű kertjében, burgonyát, takarmány karalábét és a 

konyhához szükséges zöldségeket, hagyma, retek, gyökérzöldségek, káposzta, paszuly, stb. 

termelt. A szükséges széna mennyiséget a saját kaszálójukról és a Néptanácstól kibérelt területen 

termelték. S mindezekhez hozzá jön a saját legelőről és a Néptanácstól kapott engedély alapján 

kitermelt fa értéke, amely nem is volt olyan kicsi. 

  Ezen javak előállításában költségeik is voltak. Majd minden munkálatot a család, a  

rokonok, a szomszédok végeztek, nagymértékben felhasználva az Erdély-szerte meghonosult 

kaláka munkát. Így nagyon kevés költséggel állítottak elő mindent. 



389 

A 14 év alatt az állattartásból a tiszta jövedelem, több mint 750.000 lej volt, s a 

növénytermesztésből pedig több mint 470.000 lej. Tehát az összes tiszta bevétel, meghaladta  az 

1.200.000 lejt a fizetésen és a borravalókon kívül. 

Talán fel is mentették, úgy emlékszem, de meghurcolták több éven keresztül, pedig egy 

szorgalmas családról volt szó. Ez a dolgozat volt a legnagyobb volumenű, több mint 30 írott 

oldalból áll. 

10. Egy újabb  „ilicsit „dolgozat de most már Korondon. 1987 június  25 –én. 

 Talán  elég annyit mondanom, hogy itt is a rosszindulat, az irígység volt az elindítója az 

egésznek. A korondi embert mindenki ismeri, jó munkások, szorgalmasak, van  kereskedői 

hajlamuk, széles látó körüek, hisz már őseik is járták agyagedényekkel az országot. S abban az 

időben kezdtek meggazdagodni a  korondiak. Ilyen családnak a helyzete volt, az én dolgozatom 

témája is. Általános dolog volt, hogy ezekben az „ilicsit” pereknél a meg vádoltak mindig 

hivatkoztak arra, hogy jövedelmük nagy részét, vagy legalább is egy részét, az általuk előállított 

és értékesített mezőgazdasági termékekből nyerték. Így volt ez ebben az esetben is, de a 

megjelölt területek csak egy részét tudták igazolni a vagyonnak. Nagyobb részét bizonyára 

korongolásból építették. Takaros házuk volt, lebetonozott udvarral, egyszóval itt is egy 

szorgalmas család esett áldozatul,  ennek a törvénynek  véleményem szerint. Mi amikor szakértők 

kimentünk és szóba álltunk az emberekkel, mindig fel tudtuk mérni a helyzet súlyosságát, a 

vagyon körülbelüli eredetét. Szorgalmas, nyílt szemű emberek mindig jobban éltek mind az átlag.  

Ez a törvény is olyan volt mint az 50-es évek kulák listái, amikor a szorgalmas jó módú gazdákat 

meghurcolták. Itt 15 évre visszamenőleg kellett meghatároznom a kb-i tiszta jövedelmet a 

mezőgazdasági tevékenységükből. 

11. Vlahicára azaz Szentkeresztbányára is eljutottam 1987 augusztus 29–én. Egy 

örökösödési perben kellett felértékelni az örökösök között kirobbant ellentét következtében, a 

vitatott  terület nagyságát és értékét. 

12. S most következik az egyik legérdekesebb  dolgozatom, amelyet Székelyudvarhelyen  

írtam meg 1987  február 15-én. E dolgozatnak az érdekességét inkább a körülötte zajló pletykák 

adták meg. A „meg nem dolgozott vagyonnal” rendelkező vádlott, egy köztiszteletben álló  

székelyudvarhelyi iparos, jelesül egy szűcs mester. 

           A dolgozat két részből állt, mert az első feladatomban, csak a tulajdonában levő juhokból 

származó jövedelmet kellett meghatároznom, 1975-től 1987-ig. Ebben a periódusban a 

vádlottnak  nem volt sok  juha, mindössze 30-50 drb. évente. Érdekes volt a  vádlott egyessége, a 

juhait őrző juhásszal. Az egyesség nem a mindenkori szokások szerint történt. Ugyanis a 

vádlottnak nem volt szüksége sem a gyapjúra, sem a sajtra, ordára csak a bárányok bőrére, 

szakmájából kifolyólag. Sajtot csak kis mennyiséget kért a juhásztól, éppen csak a család 

szükségletére való  évi 20-30 kg-ot és 4-5 kg ordát, a többi a juhászé volt. Ezért a juhász kifizette 

a legelői költséget, az állatorvosi költségeket, s még kapott évente a vádlottól 20-30 liter pálinkát, 

egy szekér szénát és s egy szekér sarjút. Ezért a juhász télen, nyáron őrizte és gondozta a juhokat. 

Érdekes egyesség, de érthető is. Az évi 30-50 drb. báránybőrből és a húsából a bevétel, (a 

feldolgozás után, kucsmák készültek a bőrökből és báránybundák), a vizsgált évek alatt úgy  

450.00 lej körül lett. Itt meg kell jegyeznem, hogy olyan híres szűcsről van szó, aki  

báránybundát készített Ceauşescu feleségének, a megyei Pártbizottság megrendelésére. Ezt ő 

mondta el és  reményét is fejezte ki, hogy  a perben ez a dolog javára lehet majd. 

               S most bővebben a per körüli pletykákról és arról amit a vádlott maga mondott el 

nekem. A per már régebb folyt, s a házkutatás alkalmával a kertben is pénzt kerestek és kaptak is, 

elásva. Kacagva magyarázta, hogy egy nap az egész kertjüket felásta a rendőrség, s mit kaptak? 

Kétféle pénzt kaptak. Az egyik az már rég lejárt pénz volt, ha jól emlékszem, 5-10 lejes értékűek 
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voltak elásva még az édesapja által, ennek már semmi, értéke nem volt, mert közbe volt egy  

pénzbeváltás. De nagy mennyiségről volt szó! Ez felbosszantotta az ásókat addig, amíg  

megtalálták a nagy értékű és nagy mennyiségű érvényes papírpénzt is elásva, amit már ő ásott el. 

Érdekes, mindezt végig vidáman kacagva mesélte el, élvezve a  rendőröknek a kertjében végzett 

„nagy ásási munkáját”. „Tavaszra a kertem fel volt  ásva”, mondotta mosolyogva. 

 Elmondta, hogy felesége román nemzetiségű és Szeben mellől egy tradicionálisan  

juhászattal foglalkozó nagyközségből származik. Felesége bátyja pedig, a szebeni rendőrség 

egyik vezetője. Számomra evvel bezárult a kör. Csak egy csepp  képzelgésre volt szükség, s el 

lehetett képzelni, hogy egy juhos világból, hogyan jöhettek a bárányok. Székelyudvarhelyre a 

szűcs portájára. Ez ma egy természetes út lenne. 

             Nem lopásról, nem csalásról volt szó, csak az akkori törvények a magánszektort nem 

tolerálták, nekik nem volt szabad vásárolni, feldolgozni, eladni csak egy bizonyos jól 

meghatározott minimális színvonalon belül.   

 Mivel az édesanyja is a perben szerepelt, kérték a törvénybírótól, hogy az édesanyja 

kertjében megtermett zöldségekből, gyümölcsökből és virágokból azok értékesítése útján 

származott jövedelmet is fel kell  értékelni. Így kaptam meg azt a feladatot, hogy a  dolgozatomat 

evvel a témával egészítsem ki. Az itt keletkezett jövedelmet, mindig le szokták ejteni a  bírák, a  

vagyonuk felértékelt összegéből. S így kisebb összeggel vádolták meg, kevesebb pénzt  koboztak 

el és kisebb büntetésre számíthattak. 

 Ez is elkészült, s itt ugrik be a Csíkszeredai Állami Gazdaság jogi képviselője az ottani 

ügyvédnő, aki  testvére volt a vádlottnak, s aki csak azután  fedte fel a testvéri viszonyát, miután 

mind a két dolgozatot letettem. Becsületes testvér volt! 

            Érdekességként  mondom el, hogy egy-két hónapra a per befejezte után Udvarhely egyik 

városon kívüli vendéglőjében láttam az emberemet 3-4 magas rangú megyei milicista tisztel 

borozgatni. Úgy látszik a báránybundának csak volt hatása, vagy csak tévedtem, nem ő volt? 

 13. Kevés időm maradt a következő dolgozatra, mert egyre több megbízatást kaptunk, 

különösen a 18-as törvénnyel kapcsolatban. 

            Így kellett már 1988 február 26-ra  elkészíteni a következő dolgozatot a Bögöz községhez 

tartozó Doba faluba. Itt tipikus boszorkányüldözésről, vagy kulákozásról volt szó. A család 

három tagja, férj és feleség és egy fogadott lány, akik őseiktől a székely földművelés szorgos 

fajtáját örökölték, szintén rosszindulatú feljelentésre kerültek perbe. A család az ottani kollektív 

tagjai voltak és csak a kollektívtől kapott földeken jó munkával, ésszel és szorgalommal csodákat 

műveltek. Földet műveltek, állatokat tartottak és télen szalma fonással foglalkoztak. Az ilyen 

embereket nem lett volna szabad  perbe fogni, inkább példának kellett volna állítani a többiek 

elébe. De a kollektív kulákjai lettek, mert volt évente két-három tehenük, (az alapszabály csak 

egyet engedett meg), tartottak, sertéseket hízlaltak, malacokat  adtak el, majorságot tartottak s 

mindezeknek olcsón majd ingyen, csak munkájuk bérével, termelték a takarmányt. Rendszeresen 

jártak piacra s a kollektívben is dolgoztak. Láttam már akkor, hogy igazságtalan per folyik, 

jelzőimmel igyekeztem felhívni erre a törvénybíró figyelmét is.  Jeleztem, hogy a perben szereplő 

család kisgazdák leszármazottai, akiknek gazdag mezőgazdasági ismeretei vannak, s e tudás 

sokszorosódik gazdasági tudással is, hogy értékesíteni tudják termelvényeiket, s hogy  kis 

költséggel dolgoznak, teljesen egészségesek. Nincsenek káros szenvedélyeik, s megdolgozzák  

rendesen a kollektívtől kapott földjeiket. Jeleztem, hogy tehén fogatuk van, amivel olcsón 

szállítanak, s a nehezebb talajmunkákat a kollektív végezi el számukra, ingyen. Továbbá 

dolgozatomban kiemeltem, hogy azért sikeresek, mert fő foglakozásuk a mezőgazdaság és az 

nem kiegészítő tevékenységük. Az állataiknak szükséges szálas takarmányt globális akkord 
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rendszerben, azaz részes művelésben biztosították. S takarmányként egyedül a korpát vásárolták, 

azt is hivatalos állami árban. Talán mindezek eljutottak oda ahova kellett. 

 14.  1988  április 24-én  Salamás  községben kopogtattam be, egy mindössze  0,6-os  ha  

kaszáló  ügyében, amelyen két örökös összeveszett. Általános fülemüle per volt! Érdekesebbé az 

tette részemre az egészet, hogy a terület közelében egy Ambrus család lakott, amely már  

Gyergyohodos határban volt és édesanyámék valamikor innen származtak. Elmentem  az Ambrus 

házhoz, megnéztem és bekopogtattam de senki nem válaszolt, azon  a napon  feltehetően a távoli 

rokon Ambrus család tagjai, valahol máshol tartózkodtak.   

 15. Messze a központól van Hargita megyének a Brassó megye szomszédságában levő 

községe  Székelyderzs. Akkor nagyon rossz út vezetett oda, de talán még mindig elég rossz az út. 

A község egy magas dombon, vagy hegynek is mondható területen fekszik. Már akkor hallottam  

de könyveimben utána is néztem, a híres erőd templomuknak. 

            Néhány szóban Székelyderzsről, röviden. Első említése a pápai tizedjegyzékben 1334-ben  

„de Ers” néven. „Valamikor szász lakossága volt, de elmenekültek, helyükbe a Felszegbe szabad  

székelyeket, az Alszegbe jobbágyokat telepítettek”. A falut a Petkyek támogatták, lakhelyük is itt 

volt. Unitárius templomában rovásírásos téglát találtak és falain nagyon szép Szent László 

legenda freskó részleteket. 

             A falu határa gyenge termésű, ezért  lakói leginkább ács és kőműves mesterségből éltek 

meg, de állattartással is foglalkoztak. A derzsi mesteremberek messze földön híres mesterek 

voltak.  

             Ottjártamkor az alperes megmutatta  a templomban levő gabona raktárát és a szalonnával 

tele kampóikat. Szerencsém volt, mert pont a hét azon a napján amikor ott jártam, nyílott a 

templom kapuja, s így bemehettem a templom erőd udvarára. Sajnálatomra azon a napon a 

tiszteletes úr nem volt otthon, így a templomot belülről nem láthattam. Érdekességként még 

megjegyzem, hogy a derzsi székelyek falujuk nevét Dözs-nek ejtik. Talán őznek mint a 

Farkaslakiak. 

            A dolgozatom témája, csak a 18-as törvény  volt. A beperelt fél a falu központjában 

lakott, nem messze a templomtól, szembe azzal. A dolgozatban meg kellett állapítani, a férj és 

felesége által megdolgozott földekről bejövő jövedelmet és a költségeket. Valamint a szokásos 

állattartásból történő jövedelmet és az azzal járó költséget. 

            A családfő alapfoglalkozása kőműves volt és így sokat járt a falun kívül, tapasztalt, jártas 

ember volt. A gazdaságot a szorgalmas felesége vezette. Itt is, normális körülmények között nem 

lett volna szabad törvényszékre citálni a családot. Egy jó munkású kőműves és egy  szorgalmas 

feleség, ha nem tud egy kis vagyont összeteremteni, az nem is székely ember. Ezt nem értette 

meg a magas pártvezetőség, s így jutott bírói kézre nagyon sok szorgalmas székely család. Lehet, 

hogy a családfő munkája révén könnyebben jutott, s talán olcsóbban is sok mindenhez, s 

valakiknek a faluban épp ez nem esett jól. Feljelentették és védekezniök kellett. Nem tudom 

mekkora pénzösszeggel vádolták, az én számításaim alapján úgy 400.000 lejt tudtak levonni  

vagyonukból, mint olyant amelyet tisztességes munkával szereztek. Ennyit tudtam segíteni 

munkámmal. A család megtermelte élelemként a  szükséges sertés, marha, juh és szárnyas húst, a 

tejet, a túrót, a sajtot, a tojást. S szép jövedelmet értek el, az állatok értékesítéséből. A takarmányt 

ők termelték, erre egy lejt sem adtak ki. Hízott fiatal bikákat szerződtek az állammal, tejet adtak 

el, borjukat, tehenet. A sertésólból malacokat és hízókat. Juhaik után gyapjút, sajtot, ordát és  

bárányokat értékesítettek. A férj pedig kőműves munkája során hozta a pénzt. Miért kellett ezeket 

az egyszerű és egyszerűségükben, nagyszerű embereket meghurcolni? A családban a két 

szorgalmas leányuk is dolgozott. 
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16. Utolsó dolgozatomat  épp egy  régi ismerősöm perében kellett megírnom,  kit 

kollégámnak is mondhattam hisz’ előttem végzett a kolozsvári  Főiskolán és ismertük is egymást. 

1988 október 22-én mentem ki a helyszínre az adatokat felvenni. Nehéz szívvel dolgoztam végig, 

mert a kolléga börtönben volt. Talán hozzá, egy nagyon közel álló személy jelentette fel, de nem 

a 18-as Törvény alapján. Családi per volt! Feladatom volt meghatározni, hogy milyen jövedelem 

származott a kolléga által használt földterületekről, a tartott és értékesített állatokból. A dolgozat 

közel 30 oldalra kerekedett. Nagyon nehéz munka volt, több darab területet dolgozott meg, de 

leginkább dolgoztatott meg a kolléga, sok gyümölcsfája volt és nagyszámú állatot tartott amit 

leginkább értékesített. Annyit tudtam meg, hogy a tárgyalás végén nem mentették fel a kollégát. 

Őt inkább a munkahelyén  történtekért ítélték el. 

           Még volt két olyan dolgozatom, amelyek veszélyeket is rejtettek. Az egyiket Lóvészen egy 

birtok háborításon  készítettem, s ahol én voltam a harmadik kinevezett szakértő, s akit fejszével 

vártak. Sikerült kiengesztelni a felperest akkor, de később még otthon is felkeresett szerencsére 

nyugodt állapotában. A másik nagyon veszélyes dolgozatom talán Szépvízen volt, ahol 

megérkezésemkor,  késsel hadonászott az egyik peres fél, de határozott fellépésem meggyőzte, 

hogy jobb csendben maradni. Sajnos mindkét dolgozatom, még nem került elő, a családi 

lomtárból.  

          Lóvészen elmentem megnézni a  magyarok által még 1896-ban épített viaduktot, amely 63 

méter magas és teljes hossza 266 m. Egy nagyon szép meghatározást olvastam róla, ami így szól: 

„A híd  a madéfalvi és egyedhalmi vasútvonal legszebb műtárgya”. 

Ez a hír is ide  tartozik: „1988 július 15-én Hargita megyéből 1.100 10. osztályt végzett 

diákot kell átirányítani a Regátba, míg onnan 940 végzett diákot kell fogadni”, (Vincze Gábor: A 

romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989). 

 

VII. A BÁNSÁGBAN, ÚJSZENTES, TEMESVÁR. 

    

            Abban az évben feleségem édesapja egészségéről, egyre rosszabb hírek érkeztek. Igaz  

apósom néhai Gyömbér István, már járt nálunk Csíkszeredában, úgymond háztűznézőben, amikor 

azt akarta megtudni, hogy hajlandók lennénk-e átköltözni Csíkból az Alföldre, olyan alapon, 

hogy gondozzuk és a házat s a telket reánk hagyja. Bizonyára a tapasztaltak alapján egy olyan 

következtetést vont le, amit később többször hangoztatott is, hogy „Karcsi nem fogja ott hagyni a 

hegyeket és ezért nem fognak lejönni”. 

 De nem így lett, Jucit vonzotta a családi fészek, a sok gyümölcsfa, köztük az örökölt 

kertjében levő almafa, amelyen több fajta alma termett, s amit az édesapja oltott, s a fürdő 

medence, (amit később soha sem használhattunk, mert az a Juci bátyjának, Pistunak a kertjébe 

esett az örökösödési felosztás után). S talán a költözést segítette elő az is, hogy Csíkban nagy volt 

a hiány az élelmiszerek terén. Hús alig volt kapható, zöldség és gyümölcs is nagyon hiányzott.  A 

Bánságból hozzánk érkező hírek inkább azt sugallták, hogy itt csak jobban hozzá lehet jutni az 

élelemhez. Féltünk, a megszokott gázfűtést felcserélni az ottani bizonytalan fafűtéssel. 
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Az újszentesi családi ház 

 

 De ami talán eldöntötte a Csíkból való elköltözést az volt, amikor az egyik beosztottam, 

egy moldovai hölgy, akihez az egyik legjobban dolgozó csíki csángó hölgy hozzácsatlakozva 

megvádoltak avval, hogy elárultam a csencselésüket. S amiből egy szó sem volt igaz. 

Abban az időben majd mindenki csencselt, ha csak tehette. Magyarországi, jugoszláv, 

nyugatnémet árú volt a fekete piacon. Az Amo szappan, nájlon harisnyák sokasága, Toblerone 

csokoládék, Duna kavics, Africane csokoládé, amerikai cigaretták, a Camel, Dunhill, L&M, 

Marlboro, Pall Mall bizalmi valutát jelentettek, az orvosok, ügyvédek, rendőrök kapták, ha 

valamit el akartál intézni velük, s nagyon sok ruhanemű főleg a vitorlavászonból készült farmer  

nadrágok és teljes öltönyök voltak az állandó piacon. 

Nálunk a  vállalatnál is folyt a csencselés, volt akinek rendszeresen jött az áru, s volt akik 

egy-egy turista út alkalmával a behozott árút értékesítették, úgymond kéz alatt, hogy 

visszapótolják a külföldi útra elköltött pénzeket. 

 Engem az egészben csak annyi érdekelt, hogy néha-néha megvásároltam egy-egy 

szappant és csokoládét a  gyerekeknek. Egyszer emlékszem vásároltam elég drágán Enikőnek egy  

újfajta divatos rövid szárú csizmát, ami nagyon tetszett neki Ennek Juci is, én is nagyon 

örvendtünk. 

 Különben   minden folyt a  maga medrében, akinek áruja volt járt a másik irodákban,hogy  

megcsinálja a vásárt, s erről senki sem beszélt bővebben. Csak a hölgyek dugták össze néha-néha 

a fejüket, és suttogva  adták tovább a hírt, hogy x.y.-nak milyen árúja van eladó. De az 1988-es 

évben nagyon  megszigorították az ellenőrzést. Amennyire eltűntek a z üzletek polcairól az árúk, 

pont annyira  szigorodott a csencselés ellenőrzése. 

  Evvel foglalkozott a rendőrség, a szekuritate s mindenki aki besúgó volt. Nálunk a 

vállalatnál is volt besúgó, aki pontos időre hívta ki a rendőrt. S ilyen besúgó zavarta meg a 

magyar húsvétokat is. Abban  az időben nem volt szabad a húsvétot megtartani, s különösen a 

másodnapi öntözéssel volt sok bajuk. Először is szigorú névsorolvasással tartott, munkanap lett 

húsvét másodnapja. Addig a másodnapot, félhívatalosan tartottuk meg úgy, hogy vagy nem 

mentünk munkába, vagy elmentünk de úgy 10-11 órakor  mindenki elment a vállalattól. A férfiak 

öntözni mentek, a hölgyek pedig haza  a férfiakat fogadni, piros tojással. Ez az idilli állapot 1988-

ra gyökeresen megváltozott, A megyei pártbizottság bejelentette, hogy szigorú ellenőrzések 

lesznek, s ha hiányozni fognak az alkalmazottak  az igazgatót kirúgják. Egy ilyen rendelkezésben 

sok jó is volt, mert a vállalati hölgyeket, ott helyben meg tudtuk öntözni. A táskák mélyéből 

előkerültek a piros tojások, a tészták és egy kicsi pálinka is. Versek is születtek, a hölgyek már  

írásban is rögzítették ezeket a verseket. Voltak pikáns, voltak politikai és naiv tartalmú versek 

Ilyen verset fabrikáltam és is, amelynek  nagy sikere volt: 
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„Jégvirágos húsvét napján, 

Befagyott a vízi puskám, 

Gyere babám oldjuk ki... 

Hogy meg tudjalak locsolni.” 

 1988-ban, úgy 10-11 órára bemelegedett a csapat, a pálinka kóstolásból és semmit sem 

sejtve dalolni, táncolni kezdtünk, amikor váratlanul betoppant a körzeti szekus. Akkor mindenki  

arra gondolt és bizonyára volt reá alapunk, hogy valaki telefonon értesítette a szekut a mi kis    

húsvéti  ünnepünkről. 

            Hasonló eset történt meg  egyik délelőtt. Az irodánkban dolgozó Moldovából hozzánk  

kinevezett román hölgy, valamilyen összeköttetése révén, valami értékesebb ruhákat ajánlott 

eladásra. S járt irodáról irodára, hogy  a portékáját ajánlja. Dél felé megnyugodva visszaült 

helyére, bizonyára minden áruján túladott, amikor megjelent a körzeti rendőr, s behívatta azokat a 

hölgyeket akik valamit vásároltak a román hölgytől. Tehát ennek alapján a későbbi  

beszélgetések folyamán kibogoztuk, hogy valaki telefonon elárulta a csencselést és biztosra ment  

a  rendőr. 

            A hölgynek végül is, semmi baja nem lett, bizonyára figyelembe vették románságát és így 

minden megbocsájtódott. Inkább a vevőket  kérdezgették egész estig. Ezt az esetet használta fel a 

hölgy ellenem, aki nem volt valami nagy munkás, egész nap nyújtózkodott, ásított, csencselt 

amíg a többi hölgyek keményen dolgoztak. Nagy lustaságában azt pendítette meg, hogy biztosan  

én  voltam az, aki őt feljelentettem. S sajnos  hozzá csatlakozott az irodánk egyik legjobb munkát 

végző hölgye is aki azért volt elégedetlen velem szembe, mert nem kapott  akkora prémiumot 

mint amennyit megérdemelt volna. A nagyobb prémiumot, a helyettesem kapta hivatalból, de aki  

szintén sok munkát végzett és jól. Sajnos nem volt alkalmam tisztázni a helyzetet Vécsey 

Lacival, mert mi leköltöztünk  Újszentesre, s amikor felmentem Csíkba Laci már nagy beteg volt, 

s nem lehetett  evvel a régi dologgal helyzetét megterhelni. 

  Így csak egy dolog maradt fenn, ami engem igazol, az én tiszta lelkiismeretem.       

1989 tavaszára eldöntöttük, hogy leköltözünk. Nekem munkahelyet kellett szereznem, s 

Jucival kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nyugdíjba megy. Attila már elvégezte az egyetemet 

Enikő pedig itt Temesváron volt a műszaki egyetemen. 

       Kapcsolatba léptem Czédly József úrral aki osztályvezető volt a bukaresti 

főigazgatóságon és  elmondtam neki szándékomat. Ő megígérte, hogy segít. Úgy is lett, beszélt 

Horváth elvtárssal, aki ugyanolyan tisztségben volt Temesváron a testvér vállalatnál mint én.   

Sikerült is egy helyet kapnom, kint a Temesvár szélén levő egyik munkapontjuknál.  

 Közben jártam lent Temesváron elintézni az áthelyezést, s épp olyan szerencsém volt, 

hogy az itteni iroda egy hajókirándulást szervezett a Begán Temesvártól egészen Dinyésig, addig 

amíg hajózható volt a Bega csatorna, majdnem a szerb határig. Itt van egy zsiliprendszer, ami 

már nem működött, rozsdás, meg fekete és büdös volt minden a zsilipteremben. Különben  

kellemes és érdekes utazás volt. Zsilipben újra csak jóval később a Níluson jártam.   

 Elhatározásunk alapján felmondtam a vállalatnál és leutaztam Újszentesre, de nem nagyon  

volt hol lakni, apósom és a felesége a régi családi házban laktak, s oda nem költözhettem. Maradt  

a sógorom a Bandi, aki egyedül lakott, s nála lett egy helyem nekem is, a fűtetlen belső szobában. 

Ekkor még kora tavasz volt. Bandi életében, sohasem nősült meg, ezért külön főzött magának és 

így nekem is jutott egy-egy meleg ebéd. Reggelire és vacsorára én próbáltam beszerezni  

magamnak élelmet. Nehéz volt, sok esetben csak a buletinre adták a kenyeret, szalámit  és még 

sok minden mást. S habár én megcsináltattam a rendőrségen a címváltozást de a buletin így sem 

volt jó, mert nem Temesvárra hanem Újszentesre szólt. 
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          Emlékszem egy esetre, amikor kenyérért álltam sorba a 700-as piacnál, egy jó hosszú sor 

végén. Végig a sorban drukkoltam, hogy észreveszik-e, hogy nem vagyok temesvári? S mikor 

oda kerültem az ellenőrzésre, egy fiatal asszony, aki megnézte mindenki  buletinjét és igazságot 

osztóként, jobbra vagy balra tessékelt aszerint, hogy kapsz-e kenyeret vagy sem, megnézte a 

buletinemet és reám nézett. Bizonyára látta, hogy újszentesi a címem, s mégis Temesvárt kiáltott. 

Akkor voltam a világ legboldogabb embere. Magamban megköszöntem a hölgynek a nagy 

szívességet, kaptam egy fél kenyeret, kb 1 kg-ot.  

Minden nap, hosszú utat kellett megtennem a munkahelyemhez. Újszentesről, sokszor 

autóbusszal, sokszor gyalog indultam a firóbuszig, (a trolibusz temesvári nevén). A trolibusz 

bevitt a villamosig, amely kivitt kb. 2-3 km-nyire a munkahelytől. Az itt eltöltött év  t.k. elveszett 

év volt. Gyakorlatilag semmilyen munkát nem adtak, csak teltek a napok és kaptam a fizetést. 

Ilyen még nem volt az életemben. Itt különböző emberekkel találkoztam, románokkal, 

magyarokkal, németekkel, szerbekkel és zsidókkal. Kész volt a bánsági nemzetiségi paletta. 

Innen már csak az ukránok és  a  bolgárok hiányoztak. Velük terepjárásaimkor találkoztam. 

 Hogy miért nem kaptam munkát, azt később tudtam meg. Ugyanis az ottani főnök, aki egy 

nagyon rendes román mérnök volt attól félt, hogy leváltják és helyébe én fogok kerülni. Ez a hír 

járta be a munkásokat, de ez szerencsére sohasem  történt meg. 

Itt találkoztam egy  rékasi  emberrel aki, naponta  a Dáciájával járt be dolgozni. Ehhez sok 

benzinre volt szüksége, de raktáros lévén mindig ki tudta juttatni, a szükséges benzint. Különben 

nagyon rendes ember volt, elég közel kerültünk egymáshoz. Később mondta el, hogy akkor 

amikor első napokban oda kerültem, figyelte a beszédemet, hogy meg tudja állapítani, hogy 

magyar vagyok e, vagy sem. Leginkább azt figyelte, hogy hogyan használom a nőnemű szavak 

végződéseit. A román nyelvtudásomat ismerve, azt hiszem hamar rá jött arra, hogy nem románnal 

van dolga.  

  Egy nyári napon az udvaron ott álltak a traktorok, autók, gépek és senki sem tudott 

elindulni mert nem volt raktáros aki kiadja, a benzin vagy a gázolaj adagjukat. Hol van  Misi volt 

a kérdés? Senki sem tudott választ adni, több napon keresztül, amikor valaki megsúgta, hogy 

bajban van Misi. 

 Később amikor előkerült Misi, nagy titkolózással elmondta, hogy mi is történt. A Misi 

családja és még egy barátja, szintén a családjával úgy határoztak, hogy átszöknek  

Magyarországra. Felkészültek nagy csendben, s nem is nagyon mondták el senkinek sem 

elhatározásukat. De csak volt valaki aki felfigyelt a  készülődésükre. Az elhatározott napon,  két 

autó,  benne  a négy szökevény jelölttel elindult Rékasról a nagylaki határhoz, hogy hivatalosan 

átlépjék a magyar határt olyan céllal, hogy nem jönnek többet vissza. De útközben két rendőrautó  

került elejükbe, amik megállást parancsoltak. Elkérték igazoló papírjaikat és átkutatták a két autót 

ahol élelmiszert, ruhákat találtak. Letartoztatták őket. 

 Később Misi elmondta, hogy biztos benne, hogy egyik legjobb barátjuk jelenthette fel 

őket. Ezután törvényszékre került a dolog, de szerencsére jött az 1989-es forradalom és  

megúszták kisebb büntetéssel. 

Misi egy jóravaló magyar embere volt Rékasnak, magyar bálokat szervezett amelyen 

kitűnően muzsikált. Mi a gazdakörösök is, gyakran kértük fel arra később, hogy zenét 

szolgáltasson. De Rékasról meg kell említenem azt az elterjedt hírt is, hogy az ott élő katolikus 

magyarok, mikor megkérdezték tőlük, hogy kérik-e a magyar misét, „Nemmel” feleltek. Egy 

elveszett magyar nemzedék? Pedig papjuk nem volt magyar, sokác volt! 

 Az új munkahelyemen, amint említettem már, az ott végzett munkámról nem tudok 

beszámolni. Inkább ismerkedtem a megyével és az ott dolgozó szakemberekkel. Tapasztaltam, 

hogy itt más világ van, itt román minden, nem mind Csíkszeredában. Hamar rájöttem, hogy még 
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az üzleti vásárlásokkal is gondom lesz, mert nem tudom mindennek a román nevét és felötlött, 

hogy  mi lesz ha megbetegedek? 

 A város szélén töltött napok, hetek és az egy év inkább a várással telt el. Vártam, hogy 

Juci mikor fejezi be a tanítást és mikor jöhet le ő is. Közben telefonon tartottuk a kapcsolatot. A 

városban volt Enikő, akivel elég gyakran tudtam találkozni, de Ő inkább az udvarlójával járt. Én 

közben megismertem Bandi barátait, akik a nyár folyamán ki-ki menekültek a város olvasztó 

melege elől, a Bandi fákkal teli árnyékos udvarára, elfogyasztani egy-egy flekkent és sörrel, 

borral leöntözni. 

 Őszire bekerültem a városba, a 700-as téren levő modern vállalatközpontba. Ez azért 

történt így, mert Horvath úr, aki valamikor szerb volt, nyugdíjba ment, s helyébe engem  

neveztek ki, jobb híján. Ez már nem követelt annyi utazást. Reggel az Újszentesről induló 

autóbusszal  érkezve,  a vállalathoz közel szálltam le. Mindössze egy 10-15 perces gyaloglás volt 

az ára a vállalathoz való beérkezésemnek. Új embereket ismertem meg. Nincs szándékomban 

mindenkit leírnom, de azért  3-4 jellegzetes személyről beszámolok. 

  Az egész vállalatnál, ha jól emlékszem, a több száz alkalmazott között, mindössze három 

magyar személy dolgozott. Volt két tervező mérnök és egy raktárosnő, kinek férje román  

katonatiszt volt. Így nem nagyon volt lehetőség arra, hogy komolyabb magyar-magyar 

kapcsolatot alakíthassak ki.  

 A terv, bérelszámolás irodában, amelyet vezettem, 7-en voltunk. A temesvári vállalat az 

országban levő vállatok közül, a nagyobbak közé tartozott. Nagy gépparkja volt, külön 

vezetéssel, külön központtal. Ide mindössze egyszer jutottam el, de vezetőikkel gyakran 

találkoztam mert sűrűn jártak be a városba. 

  Az első munkatárs akiről be szeretnék számolni egy  V. nevezetű román mérnök volt, aki 

a vállalat által elvégzett öntözési, lecsapolási és erózió ellenes munkák karbantartását végezte. 

Egy egész hadsereg állott rendelkezésére, amely inkább hazugságokból élt. Erre akkor jöttem reá, 

amikor kimentem ellenőrizni a rengeteg sánc ásását, gyom kaszálását. A rengeteg lejelentett és 

kifizetett csatornatisztítást, aminek még az egyharmada sem volt igaz. Nyugodtan hazudhattak, 

mert senki sem ellenőrizte munkájukat. Igaz hasonló tapasztalatom Csíkban is volt. S talán ez így 

ment az egész országban is. De a dolog érdekessége az volt, hogy ennek a mérnöknek is,  

mindenki  hitt. S így komoly tekintélyre tett szert, a többi mérnökök között. Gyűléseken mindig 

felszólalt és még tapsokat is kapott. Komoly mondanivalója soha nem volt, de nagy 

beszélőképességgel, ma úgy mondanám „nagy dumával” rendelkezett. 

 Igazi „zöld román” volt, (român verde). Róla azért akarok írni mert nagyon hasonlított 

egy csíkszeredai hasonszőrű román mérnökhöz, s azért is mert rólam és munkámról is volt alkala 

egyszer véleményt mondani. De, hogy is történt mindez?  

 A talaj javító munkálatok, különösen az öntözés, Ceauşescu egyik nagy gyengéje volt, 

amihez hozzá tapadtak megalomániás tervei is. Ilyen megalomániás terve volt a Duna-Fekete 

tengeri csatorna elkészülte vége felé, a Bukarestet a Dunával összekötő hajózható csatorna 

elkészítése. E munkálat révén Bukarest  a Duna egyik kikötőjévé lett volna, ami nagyon olcsóvá 

tette volna az áruforgalmat. Az elgondolás szép volt és gazdaságos, de volt-e reá pénze az 

országnak, a többi megalomániás terv kivitelezése után? Úgy emlékszem nem, mert bizony az ott   

elköltött, elherdált pénzeket a munkások milliói éhezték meg. 

A Bukarest-Duna csatornai munkálatok talán 1986-87-ben indultak meg. Óriási volumenű 

munka volt, rengeteg pénzre gépre és munkásra volt szükség. A gépek és munkások el voltak 

foglalva a nagy öntözési beruházásokkal, a Duna-Fekete tengeri csatorna, a Nép Háza, (Casa 

Poporului), építésével, nem volt aki dolgozzon ezen csatorna munkálatain. Ezért gépeket, 

munkásokat kértek, de leginkább utasítottak a Bukarest-Duna csatorna építési munkáira, az 



397 

ország minden megyéjétől. Így jutottak el a Temes megyei nehéz gépészek is a csatorna 

munkálataira. 

  Már több mint egy hónapja dolgoztak ott a Temes megyei nehéz gépészek és semmi 

eredmény nem érkezett onnan, inkább ijesztő hírek. A gépészek nem kapták meg a fizetésüket, 

ételt nem kaptak rendesen,  nem volt sem üzemanyaguk, sem alkatrészeik. 

 De a Temes megyei vállalat vezetőit, nem is nagyon érdekelték, hogy mi is ott a helyzet. 

Nekik a helyi kemény terveket kellett megvalósítani, ezért a gyengébb gépeket, munkásokat  

küldték el dolgozni a csatornán. 

 S, hogy mennyire nem érdekelte őket az ottani helyzet, se nem igazgatói, se nem  

főmérnöki színten, nem voltak hajlandó elmenni oda, megnézni, hogy mi a helyzet, s mit kell 

tenni, hogy az elvégzett munkát kifizessék a Temes megyei vállalatnak és a munkásoknak. Erre 

engem szemeltek ki. Egy szép őszi napon megkapva a szükséges utasításokat és a kellő 

felvilágosításokat vonatra, ültem amivel reggelre Bukarestbe érkeztem. Innen egy megegyezés 

szerint, az ottani testvérvállalat terepjáró kocsin kivitt az ottani építőtelepre. Útközben a Duna 

felé haladva ha jól emlékszem áthaladtunk Olteniţán és egy olyan faluban álltunk meg ahol 

mindenki ébenfekete volt, talán mind cigányok lakták. Itt volt az építőtelep egyik központja, s 

innen kellett kijárnom és  ellenőriznem a  gépészeink által elvégzett  munkát. 

 Kaptam egy fabarakkban egy ágyat, ahol aludhattam és volt egy kantin ahol viszonylag 

elég jó ételt szolgáltak fel, ébenfekete hölgyek. 

 Kaptam egy terepjárót és mehettem a gépekhez. Az akkor látott kép, ma is előttem van. A 

Damboviţa két partján mindenhol elkezdett és abbahagyott munkálatok voltak. Gépek álltak  

mindenhol és hol üzemanyagot, hol munkást, hol alkatrészt vártak. Közös jellemzőjük volt, hogy 

nem dolgoztak. De a kézi munka is, mindenhol csak meg volt kezdve, de sehol befejezve. 

Mindenhol deszka és vasdarabok voltak eldobálva, eldobott szerszámok jelezték, hogy ott 

valamikor ember járt. Betonkockák százai voltak a földbe taposva, a nehéz gépektől és 

összetörve. ĺgy  építették a szocializmust. 

 A nemtörődömség, a hanyagság, a tékozlás jellemezte a tájat. Így épült a szocializmus, 

egyik nagy műve. A mi munkásaink sem voltak sokkal jobbak, gépeik nem voltak karban tartva, 

nem volt üzemanyaguk és a gépészeknek nem volt munkakedvük. 

 Erről kellett volna beszámolnom a temesvári vezetőségnek. De nem volt jobb a helyzet az 

ottani építési irodákban sem. A munka vezetői inkább Bukarestben tartózkodtak, csak néhány 

helybéli kisebb rangú vezetővel lehetett találkozni. Ezek nem is tudtak a temesvári munkásokról. 

Nem volt nyilvántartásuk a munkájukról, de még létezésükről sem. Ennek ellenére próbáltam egy 

pontos képet kialakítani, de ez nagyon nehezen ment. 

          Egyik reggel  a felkelés után, elővettem villanyborotvámat és megborotválkoztam, ezután 

szokás szerint elővettem az u.n. kapa, (Temesváron szerb árúként lehetett kapni), borotvát és 

minden szappanozás nélkül kiigazítottam a gép munkáját. Ekkor lépett be egy ottani  

csoportvezető aki meglátta, hogy szappan nélkül borotválkozom és meghőkölt, majd elkezdett  

keresztet vetni és elfehéredett, talán boszorkányságnak tartva a látványt, rögtön kifordult a 

szobából. Többet nem  láttam, talán megijedt a látványtól. 

A rengeteg elhagyott gép látványa, az  elkezdett, de be nem fejezett munkák sokasága, a 

vezetők hiánya és nemtörődömsége, nagyon nehéz helyzetbe hozott. Írásos beszámolót kellett 

készítenem a látottakról, tapasztaltakról, a teendőkről, egyszóval a  szomorú helyzetről, a 

valóságról. 

Éreztem, hogy  nem írhatom le a színtiszta igazságot, de csak hazugságot sem írhatok le. 

Próbáltam megtalálni egy olyan helyszíni beszámolót amelyben elmondom az igazat, de nem 

minősítek semmit. Már ott elkezdtem a beszámoló megírását, de befejezni csak itthon  tudtam. 
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Több mint 5 oldalt sikerült írnom és a beszámolót átadtam az igazgatónknak. Ő megköszönte és 

egy dátumot mondott, amikor a vezetőség megtárgyalja a helyzetet és arra engem is meghívott. 

 A gyűlésen felolvastam a jelentést és  elkezdődött a megtárgyalása. A résztvevők nem sok 

jelentőséget tulajdonítottak a beszámolónak, tudták, hogy egy építőtelepen ott a regátban, mások 

a feltételek mint itt a Bánságban. De szót kért V. mérnök is aki komolyan megbírálta 

beszámolómat, s főleg azért, mert a véleménye szerint a beszámoló románul volt írva, de magyar 

gondolatmenet szerint. Mindez alatt, hogy mit értett nem tudom, de akkor fájt különös, szokatlan 

bírálata. Bizonyára a nyelvezete sem volt túl romános, s talán túl őszintére sikerült, ma sem 

tudom. Később, a forradalom után olvastam, hogy V. mérnök az egyik legsovinisztább román 

párt képviselője lett. 

Egy másik román munkatárs volt, az a szomszéd szobában dolgozó temesvári, aki a 

munkakönyvekkel dolgozott. Egyszerű talán technikusi képzettségű román volt, de érdekes  

amikor mellém került, mindig átfordította a szót magyarra. Ő testesítette meg számomra azt a 

bánsági román embert, aki tudott románul, magyarul, németül és szerbül s ami még fontosabb 

szívesen is beszélt mind a négy nyelven. Kérdésemre, hogy hol tanult meg magyarul, a válasza 

egyszerű volt „Az utcán, a gyerekek között”. S elmondta, hogy ezelőtt egy pár évvel még magyar 

és német gyerekek is játszottak Temesvár utcáin, de amióta bejöttek előbb az oltyánok majd a  

moldovaiak, azóta nincs sem magyar, sem német szó az utcákon. 

         Egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Nagyokat dumáltunk magyarul. Egyszer arra vitt a  

közös gondolat, hogy nézzük meg a vállalatunknál, hogy a vezetőségben, az osztály és csoport 

vezetők közül hányan vannak bánságiak és hány jövevény van Olténiából és Moldovából. 

Szomorú eredményre jutottunk, a kb. 50 vezetőből csak ketten voltak bánságiak. Munkatársam 

pont úgy nem szerette az oltyánokat és moldovaiakat mint én. Vele a forradalom után is sokszor 

találkoztam, s mindig magyarul beszéltünk. Jó volt tudni, hogy ilyen románok is vannak. Talán ő 

testesítette meg számomra az igazi bánsági nemzetiségi toleranciát. Szemben a sokat emlegetett 

hazug, sohasem létezett hivatalos bánsági toleranciával, amelyet később a nagyszentmiklósi 

származású, második híres kolozsvári bíró, Funár Gyuri személyesített meg. 

 Egy harmadik személy akiről írni szeretnék, volt a D-na Nagy.  A  D-na Nagy  kb. 50 éves 

magas, szépasszony volt. Neve magyar volt, magyar férje után, akitől el volt válva és így elvált 

asszonyként élt, (a Nagy név használata csak megmaradt név volt a kollegák között a férjéről). 

Nagy szomorúsága volt, mert egyetlen lánya kiment Németországba, román létére. Naponta  

beszélgettek telefonon, hol románul, hol németül. Addig-addig amíg egy korban hozzá illő román 

beszarábiai mérnök feleségül nem kérte. Magyar férj, román feleség, román lány 

Németországban , német beszélgetés  és beszarábiai új férj. Ez is jellemezte akkoriban a  bánsági 

sokszínű életet. Különben D-na Nagy finom úriasszony volt, jó munkát végzett, szépen 

öltözködött és sok cseresznyénket vásárolta meg. 

 Közben érkeztek a hírek Csíkból, hogy Juci becsomagolta az összes könyvet és útra 

készen, kocsira várnak. Én is nagyon vártam már, hogy kerüljünk egymás mellé. S ennek az ideje 

is eljött, kibéreltünk egy nagy 20 tonnás kocsit, s a szeredai vállalat 15 embere egy-kettő 

megpakolta, a nagy gondossággal becsomagolt könyveket és minden mást. A csomagolás Juci 

türelmének, hozzáértésének, kitartásának volt a kitűnő eredménye. Igen újra a legnagyobb 

probléma a zongora leszállítása volt az emeletről, de most azért könnyebb feltételek között. A 

bútorok szállítása elég sikeres volt, de bizonyára a rossz út következtében, szekrényeink, 

bútoraink itt ott azért megsérültek, de nem annyira, hogy el kellett volna dobnunk. 

 Közben az  apósomnál lakó családnak, aki jól-rosszul gondoskodott róla, lakást kellett 

szereznie és el kellett költöznie. Egy szép nyári napon ez is megtörtént, kisebb nagyobb  

incidensekkel ötvözve és szabad lett a lakás, költözhettünk volna, de apósom  úgy döntött, hogy a 
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belső nagy szobát ahova mi költöztünk volna be, fel kell újítani. Ehhez idő kellett, de ez is 

megvolt kb. egy hónap elteltével és indulhatott a Csíkban könyvekkel, bútorokkal, ruhákkal 

megrakott 20 tonnás TIR kocsi. A megérkezéskor már itt volt Attila is, aki nagyon sokat segített. 

 Szép lassan berendezkedtünk, legtöbb gondunk a könyvek elrendezése volt, de 

türelemmel és a könyvszeretetével meg lehetett oldani. Megkezdődött a mi kis családunk és 

apósom együttélése. Apósom nagyon precíz ember volt, szeretett mindennek a végére járni és 

mindent  pontosan befejezni. Ebből kifolyólag kisebb-nagyobb konfliktusaim is voltak vele, de 

valahogy mindig csak helyre jöttek a dolgok. Nyúltenyésztésbe kezdtem, a munkahelyemen  volt 

egy  nagyon ügyes  magyar  szaki, aki  megrendelésemre egy kitűnő nyúlketrecet készített, amit 

rögtön  ki is fizettem neki. A nyulak szaporodtak, szedtem a füvet, etettük őket és néha-néha 

levágtunk egyet-egyet. Finom húsuk volt, saját termés. Emlékszem a piacon vettem egy  

gyönyörű nagy fekete nyulat, nagyon szép példány volt, koromfekete gyapja, kék szemű és 

robosztús termetű. Haza vittem és amikor be akartam tenni a ketrecbe, egy nagyot ugrott, s a 

nagy kert zöld gyepében eltűnt. Sokáig kerestük, hajkurásztuk, láttuk is, de többet megfogni nem 

tudtuk. Többször láttuk az udvaron levő hétvégi ház alatt, ahova biztos befészkelt, de elvadult 

olyannyira, hogy kb. egy-két hét múlva eltűnt. Már kezdett jól menni a nyulászat, mert volt egy 

kis tapasztalatom a nyulászatban Kolozsvárról, Juci is segített. De egy reggel beütött a krach, 

egyszerre három nyúl nem evett, elkezdtek búslakodni és estére ki voltak hűlve. Megijedtem  

semmilyen előzetes jel nélkül, dögleni kezdtek a nyulak. Tudtam egy takonykórról volt szó, ami 

ha beüt takarít. Úgy határoztam, hogy a nagyobbakat úgy mentem meg, hogy egyszerre mind 

levágom. Apósomnak nem szóltam semmit és egy éles késsel levágtam vagy 5-6 nagyobb nyulat. 

Késő estébe tellett, amíg be tudtam fejezni a nagy mészárlást. Sajnáltam a nyulakat, de nem volt 

mit tenni. Volt egy csomó húsunk. A megmaradt nyulak, a következő napokban pusztultak el. 

Evvel be is fejeződött az újszentesi nyúltenyésztésem. Libákat, pulykákat vettünk és  

aprójószágot tartottunk, a szomszéd egy kutyával ajándékozott meg ez lett a Bodri. Kicsi korcs 

kutya volt, de nagyon szeretett minket. Igaz egy alkalommal egy  pulyka is megbánta, hogy 

Bodrihoz közel járt, ezért kegyetlenül  kikapott. Nagyon megsajnáltam. 

 Közben apósom kezdett gyengélkedni, egyre többet volt ágyban. Jucinak egyre többet 

kellett vele foglalkoznia. Juci abban az időben nagyon nehezen viselte el a költözést, két éven 

keresztül ki sem járt a  kapun kívül. Csak a konyhával, a nagy kerttel foglalkozott. 

 Én jártam munkába, Enikő az egyetemen volt, Attila pedig Nagyváradon. Így zajlott az 

1989-es év egészen őszig. 

 

 
Attila egy amerikai üveggyárban 
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* 

  

A világban változások indultak, új kifejezéseket tanultunk meg szolidarnoszty, 

peresztrojka, glasznoszty, sztrájkok, tüntetések, Lengyelországban, Kelet-Németországban, s 

Csehszlovákiában. Magyarországban is változások voltak, feloszlatják az M.SZ.M.P-t, ott erdélyi 

menekültek ezrei jelennek meg, tiltakozások a Bős-Nagymaros vízierőmű ellen, kikiáltják a 

Magyar Köztársaságot, követelik a szovjet csapatok kivonulását, követelik az 1956-as események 

átértékelését és népfelkelésnek való elismerését. Az N.D.K-ban lemondatják a párt első titkárát 

Honeckert, megkezdik a berlini fal bontását, lemond Bulgáriában Todor Zsivkov, az ottani  

Kommunista Párt román származású első titkára. Mindenhol mozgolódás, változtatások és újabb 

változások követelése, s ekkor rendezik meg a Román Kommunista Párt XIV-ik Kongresszusát, 

amivel kapcsolatban mindenki változást vár. De nem így lett, mindenkit újraválasztanak és 

Ceauşescu nagy beszédével ér véget, amelyben kijelenti, hogy akkor lesz Romániában 

kapitalizmus amikor az  „erdei fák, csörögét fognak teremni”, ízes román közmondásként! 

 Szomorú voltam, s ehhez az is hozzájárult, hogy nálunk nem mozdult semmi. Europa 

szocialista fele forrongott, tüntettek...apropó... 

 1989 december 6-án bajnoki labdarúgó mérkőzést játszott a Temesvári Poli és a Dinamo. 

Sógorom Bandi minden meccsen ott van és volt. Már akkor nagy ellentét volt a bukaresi csapatok 

és temesvári Poli között. A mindig jobban támogatott belügyi csapat, majdnem minden  

alkalommal bírói támogatással is, de megverte a Polit. De a mostani Mikulás-napi mérkőzésen  

megfordult a kocka és győzött a Poli. Talán előszele volt a temesvári forradalomnak? Másnap a 

városban jártam és az akkori Opera téren áthaladva, egyszer csak egy menetelő, kiabáló csapat 

jelent meg, leginkább fiatalokból és gyermekekből összetevődve. Poli zászlókat lengetve és 

hangosan de dallamosan kiabálva a következő román jelszót „De Moş Nicolae, aţi mâncat 

bătaie”, (Mikulás napján, megvertünk, kikaptatok). 

 Így hangosan tüntetve haladtak keresztül, az Opera-téren a Poli drukkerek, sokan voltak 

és egyre többen, de megmaradtak a foci jelszavaknál. A felvonulók között csodálkozásomra ott 

láttam meg az én alacsony termetű, a sorok között épp olyan gyereknek tűnő mint a többiek, a 

sógoromat is, Bandit. 

Pont az akkoriban befejezett aluljáró lejáratnál voltam és úgy félrehajolva arra gondoltam, 

hogy vajon mikor jön el hozzánk is, a politikai tüntetések ideje. Vagy nálunk a puliszka nem 

robban? Akkor nem gondoltam, hogy 10 nap múlva igazi politikai tüntetés részese is lehetek. 

Talán ezek a Poli drukkerek is ott voltak a Tőkés László háza előtt, s a foci felvonulás csak próba 

volt? 

 

AZ ÉN NAPTÁRSZERŰ FORRADALMAM! 

 

 Munkahelyemen is a fiatal mérnökök, egyre gyakrabban össz-össze bújtak és suttogva  

egymásnak, híreket közöltek. Volt akinek volt bátorsága és hozzám, egy idősebb, magyar és 

ismeretlenhez is hozzám fordult, igaz leginkább kérdésekkel. A hangulat nem volt nyugodt, 

mindenki várt valamit. Ebben a nagy csendben december 15-elött berobbant az első hír. Tőkés 

László temesvári református  pap interjúját közölte a Magyar Tv Panoráma műsora. Temesváron 

egy kis ügyességgel fogni lehetett a Magyar Tv adásait. A hír futótűzként terjedt el a városban. 

Az a nap esős nap volt, s ha jól emlékszem szombati nap volt. Azon a napon nem mentünk 

dolgozni, így a Tőkés László körül kirobbant tiltakozásról csak hétfőn 17-én hallottunk először. 

Hétfőn reggel a trolibusszal bementem a 700-as piacig, de onnan a troli már nem ment tovább, 

leszállítottak munkásgárdisták, milicisták, de leginkább a katonák. A villamosról leszállva, a volt 
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Jenő herceg-tér felé vettem az irányt, hogy átüljek arra a villamosra amely kivitt volna a 

munkahelyemre. De a katona kórháznál, már katonák állták el az utunkat, s tovább menésre már 

nem volt lehetőség. Tisztek érkeztek mellém és nem engedték tovább őket sem. Az egyszerű   

katona, csak annyit kérdezett a tiszttől. Ki a pártitkárod? S ha tudta, tovább mehetett s ha nem ott 

állhatott mellettem és várhatott ő is. Addig vártam amíg jött egy magasabb rangú tiszt s az  

megkérdezte, hogy hova akarok menni és elmondtam a villamoshoz, hogy kimenjek 

munkahelyemre. Elkérte a személyimet, amit megnézett és azt visszaadva intett, hogy tovább 

mehetek. Így járt el a többi várakozóval is és a biztos célt mondó sorstársammal is. Beértem a 

Jenő herceg térre, amelynek mai neve a Szabadság  tér. Az ott  kitárult látvány, egyáltalán nem a 

szabadság eszméjét sugallta. Tele volt tankokkal, ágyukkal és u.n. Tab-okkal, (gumikerekű 

páncélkocsi?). Katonák százai puskákkal a hátukon, pisztolyokkal és karabélyokkal a kezükben   

sürögtek-forogtak, tankok indultak, meg TAB-ok, hogy milyen irányba, nem lehetett tudni. 

 A tér meg volt szállva, az emberek akik ott voltak, nem tudták mire vélni, hogy mi 

történik? Kérdezősködtünk egymástól, furcsábbnál furcsább híreket hallottunk. Lövések is 

hallatszottak, az Opera tér felől.  

 
Tűntetők az Opera téren, Temesváron 1989 decemberében 

 

Nagyon komolyra kezdett fordulni a dolog, de nem volt sok időnk gondolkodni, mert a 

katonák és civilek akiknek a nyakában egy-egy karabély volt, tovább menésre kényszerítettek. 

Valahogy gyalog kimentem a Kossuth térig, arra felé akkor még csend volt. A Kossuth téren civil 

ruhás, a nyakukban karabélyal, gyanús alakú emberek járkáltak és mindenkit tovább menésre 

szólítottak fel, megállni nem volt szabad. Elértem a villamost és kimentem vele a 

munkahelyemre. A villamosban is mindenki, suttogva beszélt, látszott, hogy valami nincs 

rendjén. Mindenkinek titka van. A villamoson találkoztam egy velem egy helyen dolgozó zsidó 

technikussal Schneider Gézával, aki nagyon meg volt ijedve, ö többet tudott és  suttogva 

elmondta, hogy mi történt Tőkés László körül. Jól beszélt magyarul. 

  Ö közel lakott Tőkés Lászlóhoz és majdnem mindent látott. Miután leszálltunk és 

elindultunk a kb. 2 km-es úton, hogy a munkahelyünkre érjünk, az úton mindent elmondott  

részletesen, megborzadtam, mert, lövésekről, halottakról beszélt. Végre megmozdult a románság 

is gondoltam. 

 Igaz, a  forradalmi szikrát egy  magyar lelkész adta a tiltakozással és a körülötte levő, őt 

vigyázó hívei. Ugyanis Tőkés tiszteletest, kényszerlakhelyre akarták vinni valahova a 

Szilágyságba. Itt állt meg a román Szekuritáte tudása és veszett el az ereje a tiltakozó tömeg  
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előtt. Kiérve nálunk a munkahelyünkön is, egy civil ruhás nyakában karabélyos ember várt. 

Ahogy reggeliben összegyűltünk, rögtön egy gyűlést hívtak össze, ahol a civil ruhás ember 

elmondta, hogy  a  munkásosztály ellenségei vandálok, betörök, semmire kellők, rablók tegnap  

lázongani kezdtek és betörték az Opera téri üzletek ablakait és ellopták az ott kitett árút, 

(Magamban  gondoltam, hogy mekkora hazugságot mond a polgár, mert az üzletek ablakaiban 

majd semmi árú nem volt kitéve, mert az üzletek is teljesen üresek voltak, nem volt semmi 

árujuk). De talán ez volt nekik a fejükben, mert ezt tanulták meg akkor amikor a szeku iskolában 

tanultak. Igen, hamar kiderült, hogy a civil ruhás polgár a karabélyal a nyakán, az a szekuritátés 

tiszt volt, aki a mi egységünkért felelt. Bizonyára kiküldték, hogy nyugalomra intsen minket, 

hogy ne csatlakozzunk a „rablóbandához”, amely most a városban garázdálkodik, de ott van a 

munkásosztály ereje és rendet fog csinálni. Ennyit mondott, aztán eltűnt, többet nem láttam. 

Bizonyára terroristaként harcolt  tovább, megölve karabélyával több felkelőt, románt, magyart és  

szerbet. S aki lehet, hogy ma  egy jól menő üzlet nyugodt tulajdonosa.  

 Mindenki behúzódott a felszólítás után a helyére és csendben vártuk a további híreket. 

Nem szólt senki, senkihez, halotti csend volt az irodában. Aztán eljött 4 óra és mindenki haza 

ment. Nekem nehéz helyzetem volt, mert keresztül kellett mennem a városon, hogy haza érjek. S 

ez bizonyára nem sikerül volna. Ezért gyalog  indultam, keresztirányba Újszenetes felé. Úgy 6 

óra felé meg is érkeztem haza. Otthon  majd semmit sem tudtak a történtekről. Csak arról tudtak, 

amiről a rádiók és a Tv-k szűkösen beszámoltak. Elmondtam mindent bőven otthon, féltettük 

Enikőt, aki bent volt a városban, s ahonnan egyre erősebb puskaropogás hallatszott. De este 

telefonált, hogy minden rendben van, jól van, de ott is lövöldöznek, és egy fiatal  egyetemista is 

meghalt a közelben. A hír nem nyugtatott meg és kértük, hogy másnap jöjjön ki Újszentesre mert 

itt csend van, s legyen közöttünk. Még azon az éjjelen Újszentes utcáit is önkéntesek foglalták el, 

a munkásgárda egy-egy puskájával felszerelve, és igazoltatni kezdték a járókelőket és az autókat. 

Házunk előtt is épp egy ilyen  csapat sorakozott fel, leginkább román fiatal munkások voltak, de  

békések. 

 A következő napon, szép őszi napra ébredtünk a télben. Sütött a nap, nem volt hideg, a 

szél sem fújt. Úgy határoztam, hogy kimegyek a vállalathoz, s onnan bejövök az Opera téri a 

nagygyűlésre, amit hangszórókon keresztül is hirdettek. Kimentem, kikerülve a központot,  s ott a 

fiatal mérnökök már komolyabban beszélgettek és nyíltan mindarról ami eddig történt. 

Lelkemben nagy változások történtek, csodálni kezdtem a románokat. Egy apró jelenet mindent 

megmagyaráz, akkori lelki állapotomról. Az egyik román fiatal mérnök, megmosta az udvaron az 

autóját, s elment be az irodába. Én arra járva a földön a vízben, sárban  egy   kicsi román trikolór 

szalagrészt találtam és csodák csodája, amit addig nem tettem meg volna meg semmiért, most 

lehajoltam, felvettem és zsebembe tettem örök emléknek, ma is meg van valahol. Akkor a román 

trikolór, már értéket jelentett számomra is. 

   Úgy 11 órára, egy autóval, majd az egész mérnök gárda bement az Opera-térre, a 

tüntetésre. 

 A tér már tele volt, s csodák csodájára Enikővel is ott találkoztam, mintha a helyet és az 

órát megbeszéltük volna, Enikő végig mellettem  maradt. Igaz, a tér már tele volt, de  a munkások 

a gyárakból tovább özönlöttek. Újabb és újabb csapatok érkeztek. Lyukas trikolórral és  feliratos 

táblákkal: „Le a kommunizmussal!”, „Le a suszterrel!”, (Jos cu cizmarul), „Fără violenţă!”, 

(Erőszak nélkül!), „Demokráciát!” A Nemzeti Színház balkonján sokan voltak, forradalmárok. 

Köztük volt Claudiu Iordache, Florin Fortuna akiknek a nevét ott ismertem meg, egy magasabb 

rangú katonatiszt és még sokan mások, akiket nem ismertem. Ők vezették a nagygyűlést. 

 A tömeg csak ömlött, jöttek teherautóval, gyalog, munkások, egyetemisták és voltak 

katonák is köztük.  



403 

 Beszédek kezdődtek, sorra beszéltek azok akik fenn voltak a balkonon, mindegyikük  

elítélte a kommunizmust, s felszólították a temesváriakat a szolidaritásra, üzentek az ország más 

városai felé, s főleg Bukarest felé, hogy tüntessenek és kergessék el Ceauşescut. Felszólították a 

katonaságot, hogy ne lőjenek a tömegbe, hanem álljanak a tömeg mellé. Később a tömeg 

éljenzése közepette, Temesvárt kikiáltották, Románia első, kommunizmustól szabad városának. 

 Egy adott pillanatban az állomás felől kenyeret szállító autók érkeztek és elkezdték az      

1 kg-os kenyereket osztani, mondván, hogy ez a kenyérgyáriak munkájának az eredménye és 

adománya a forradalomnak. Mindenki kapkodott a kenyerek után, mert azokban a napokban  még 

úgy sem lehetett kenyeret kapni, mint azelőtt. Sokan helyben megtörték a frissen sült kenyeret és 

jóízűen enni kezdtek. Ez volt az első szabad kenyér-vásárlás! Nemsokára autók érkeztek 

borvízzel. Kenyeret és borvizet én is kaptam, még aznap a kenyeret mi is elfogyasztottuk, de a  

feles borvíz ma is meg van, örök emléknek. Ma már 20 évesen. 

 De a beszédek folytak tovább, sok hozzászóló felhívta Temes megye első titkárát, hogy ne  

küldje a szekuritate egységeit az Opera térre. Ne ontsanak feleslegesen vért. 

 Úgy 12 felé mozgolódás és morgás kezdődött a tömegben. Az állomás felől autók 

érkeztek, munkásgárdás ruhában emberekkel. Sokan voltak, náluk nem voltak sem zászlók, sem  

tiltakozó feliratok, nem tüntettek, s még puskájuk sem volt. 

 Kik voltak ezek a nem hívott jövevények ? A tömegben hamar szét futott a hír ,hogy az 

állomásra vonatokon  érkezettek, a Ceauşescu által küldött Mehedinţ, Gorj és Olt megyei 

munkásgárdisták voltak. Nekik kellett volna megvédeni Temesvárt a huligánoktól, a rablóktól 

(felkelőktől), és főleg a magyaroktól, akik már átlépték a határt, hogy elfoglalják Temesvárt, 

megvédni de persze fegyver nélkül. A párt  nem mert fegyvert adni nekik, csupasz kézzel kellett 

volna rendet csinálniok. 

 Amikor ezek a szerencsétlen munkások megérkeztek az állomásra, itt már várták a felkelő 

temesvári munkások. Leszálláskor megkérdezték, hogy miért jöttek?  „Köteleztek”, volt a válasz!   

 Arra a kérdésre, hogy tényleg bejöttek-e a magyarok? Igaz nemleges választ kaptak. S itt  

rövid idő alatt a „megmentő” munkásgárdistákból megmentettek lettek, mert éhesek voltak és ők 

is kaptak egy-egy kenyeret.  

 Teherautók kerültek elő, felszállásra szólították fel őket és felhozták közénk az Opera 

térre, hogy lássák az igazságot. Nem tudom mit gondolhattak szerencsétlen félrevezetett oltyán 

munkások, mert ők ilyet  még álmukban sem láttak. Egy óriási tömeg  tüntet Ceauşescu ellen. 

 Nemsokára szétszéledtek az emberek között és így én is szóvégre kerülhettem egy fiatal  

oltyánnal. Nagykabát volt rajta, s alatta a munkásgárda kaki színű egyenruhája. Csendesen  

behúzódott a Nemzeti Színház egyik vitrinjéhez és ott válaszolgatott az őt  keményen bíráló és 

kérdező tüntetőknek. 

Válaszaiból megtudtuk, hogy a gyárból vitték őket a laktanyába, ahol megkapták a  

munkásgárda ruhát és a megfelelő felkészítést arról, hogy miért is viszik őket Temesvárra. A 

szerencsétlen munkás éhes volt, mert az azelőtti napi, otthoni reggeli evés óta nem kaptak enni. 

Uzsonnák kerültek elő, s egy kenyér is eljutott hozzá. Lassan enni kezdett. 

Úgy éreztük fél, hogy mi lesz vele? Sokan kezdték megnyugtatni, hogy ne féljen a 

forradalomtól. 

 Közben a téren folytak a beszédek, s mi is vissza tértünk oda, de egyszer csak  az Opera 

tér ketté nyílt a román katedrális felől. Egy magas rangú román pap érkezett, s beszélni készült. 

Nevére nem emlékszem, de ami akkor történt a téren, soha-soha nem fogom elfelejteni. A pap 

beszélni kezdett, s ekkor egy mondata után, a téren levők egységesen, mind  térdre ereszkedtek és  

elkezdték kiáltani ütemesen „ESTE DUMNEZEU!, ESTE DUMNEZEU”!, (VAN ISTEN!). 
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Hosszasan zengett a tér, én is térdre ereszkedtem, nem maradhattam két lábon felállva, mert ez 

talán  ellenkezést jelenthetett volna. A tér zúgott: VAN ISTEN! 

 Úgy éreztem, hogy a tömeg  az elmúlt évek Istentagadását, az Isten nélküli életnek a 

megszűnését mondta ki és esküdött fel az Istenre. Nagyon meghatott a történés, majdnem 

zokogtam magamban. Magamhoz szorítottam Enikőt és Ő is érezte, hogy itt valami nagyon 

különös dolog történik. Nem tudom, mert azóta sem hallottam erről a dologról, soha senkitől, de 

úgy érzem, hogy ott mondta ki és nyilvánította ki a románság, hogy ők keresztyének és vissza 

térnek keresztyén hitükhöz. 

 E mélyen vallásos történés után, a fejünk felett golyók süvítettek el, de oly magasan, hogy  

senkit sem ért el. Valahol a fejünk felett, a négy, öt emeletes paloták padlásablakai törtek be, s 

látszott, hogy porzik a fal, a golyók becsapódása nyomán. 

Megrettentünk, de olyan volt a hangulat, hogy senki sem ijedt meg. Talán csak 

provokáció volt?  

 A nagygyűlés tovább folyt, a balkonhoz újabb zászlókat vittek, feliratokat. Ha jól 

emlékszem 20 év után, egy olyan felirat is érkezett, amelyet valamelyik képzőművész készíthetett 

Én Jecza Péterre gyanakodtam. A tiltakozó kompozíció művészien volt kiképezve, kiemelkedve a 

többi gyorsan  készített tiltakozó felirat közül, s a felirat is  átgondolt szöveg volt. 

 Két óra felé, az emberek kezdtek éhesek lenni, s kezdtek haza menni. Fogyott a tér. A 

balkonon levők megijedtek, hogy a tömeg nélkül mi lesz velük, jönnek a szekuritate  emberei és 

letartoztatják őket. Ekkor a tömeg bekiabálásokkal adta tudtukra, hogy csak enni mennek és 

jönnek vissza. A balkonon levők bejelentették, hogy az éjjel megalakították a Demokratikus 

Frontot amely átveszi a város vezetését. 

 Mi is megéheztünk és haza indultunk, sem a troli, sem a  villamosok nem jártak. Gyalog 

indultunk el Újszentes felé a Lippai úton. Útközben Enikő a lányom a látottak és a tapasztaltak 

alapján, egy adott pillanatban megállított és egy kérdéssel hozzám fordult: „Tati, ezután béke 

lesz, s az üzletekben lesz minden, jobb lesz mint eddig?” Akkor azt feleltem „Igen, ha Bukarest is  

elindítja a forradalmat, akkor bízhatunk!” Tovább  haladtunk a Lippai úton, de nem jutottunk 

messzire, mert nagy tömeg volt a szegények temetője körül. Nem tudtuk mire vélni  Enikővel, 

hogy mi is történhetett ott, a szegények temetője körül. Szép lassan előre haladtunk a tömegben, 

kérdezősködtünk és a válaszokból kivettük, hogy a temetőben a forradalomban frissen megölt és 

a szekuritate emberei által eltüntetett forradalmárok vannak, kihantolva. Így akarta eltüntetni a 

forradalom  nyomait a szekurítate. 

 Lassan bejutottunk mi is Enikővel a temető kapuján, mert mi is beálltunk a kialakult egy 

nagy bejáró mozgásába, az ott levőknek. Tényleg belépéskor a kaputól mintegy 10-15 méterre  

bal oldalt, egy nagy ásott mélyedés, gödör volt, mellettük pedig a frissen eltemetett és még 

frissebben kihantolt ruha nélküli holttestek voltak. Kb. 10 -15 személy lehetett kifektetve  

meztelenül egymás mellé, véresen. Köztük felfedeztem egy áldott állapotban levő anyát is a 

kisgyerekkel a hasában. Borzasztó látvány volt, megborzadtunk, nem tudtuk sokáig nézni, ki 

kellett jönnünk és lelkünket szomorúsággal megtöltve érkeztünk haza Újszentesre. 

 Igaz útközben a kaszárnyák után mindjárt az újszentesi útra érve, útólért egy  terepjáró, s 

előttünk néhány méterrel megállt és az útról egy  férfi szaladt az autóhoz. Az autóból egy gyanús 

kinézésű polgár szállt ki, néhány szót váltottak és csendes mozdulattal egy zöld útlevelet nyújtott 

át az autóból kiszálló, az odafutó polgárnak. Elvtársak lehettek, talán szekusok, akik mentették a 

bőrüket.  

         Itthon Újszentesen, nem nagyon mertünk kimozdulni, a házból, az utcákon az önkéntesek 

igazoltattak mindenkit, a városból állandó lövöldözés hallatszott. Mindenki félt, zajlott a 

forradalom. A következő délelőtt bementem a Lippai útra vásárolni, valami élelmiszert, az úton 
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katonák szaladgáltak, élesre töltött puskákkal, terroristákat vadásztak a Lippai úti blokklakások 

között. Veszélyes volt, mert lövések voltak mind a két oldalról. Később otthon  a Tv-ben néztük a 

Temesvár és a bukaresti forradalom megrázó képeit. 

  Közben elérkezett december 20 és 22, amikor Ceaşuescu haza tért Iránból, s a Tv-ben 

láttuk amint Ceauşescut ki fütyölik Bukarestben, s elkezdődik a bukaresti forradalom is. A 

forradalom bukaresti lefolyását családunk a Tv-ben látta, mindaddig amíg a Ceauşescu családot 

ki nem végezték. 

         Ezután új szelek kezdenek fújni Romániában is. Igaz nem épp olyanok amiket sokan vártak. 

Emlékszem a Bega áruház kirakatában  karácsonyra és újévre új berendezéseket állítottak ki s 

amikor láttam, hogy újra csak román feliratokkal, már éreztem, hogy semmi nem változott itt a 

Bánságban. Jól esett volna, ha a forradalom után a szabadság első napjaiban magyarul is kiírnak 

valamit.  

Az új szelek, új gondolkodást is hoztak, elindultak a földek visszakövetelése, s a  

gazemberségek a kertek, házak megkaparintására. Apósom egyik barátjával kérvényt írt a 

kollektívbe bevitt földjeinek visszaadására. Ugyanakkor egy új román üzlettulajdonos szemet 

vetett a sógorom kertjére, amelyet a korrupt kinevezett polgármester oda is adott. Ezt megtudva  

tiltakoztunk, de ő a határozattal kijött és el akarta foglalni. Nem engedtem. Nagy veszekedés és 

fenyegetőzések lettek belőle. S ezekből a fenyegetőzésekből nemsokára igaz is lett. 

 

 
A „Piroska” mellett Jucival 

 

Az udvaron állt a „Piroska”, a Dáciánk, aminek a csomagtartójából egy éjjel 1990 június 

13-án, két ismeretlen fiatal, kiszedte a gumifelhúzó vasakat és azokkal betörtek hozzánk. A fürdő 

ablakán jöttek be, semmit nem vittek el, csak megtámadtak engem, apósomat és Jucit. A 

vasdoronggal támadtak meg, én már aludtam és álomból vertek fel. Próbáltam lefogni a kezét 

annak, aki megtámadott, a mi előbb nem sikerült, de ami után én kerekedtem felül, kereket 

oldottak, kiszaladva  a házból a verandán keresztül, kitörve az ajtó üveg ablakát. Apósom  és én 

vérbe voltunk, Juci is kapott ütést a fejére. Sógorom kihívta a mentőket, akik bevittek a Megyei 

Kórház idegsebészeti részlegére, ahol a fejemen levő hasadásokat 32 kapoccsal fogták össze. 

Bebugyoláltak, alig ismertem magamra a tükörben, turbánom volt. Hasonló turbánt kapott 
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apósom is. Ha jól emlékszem egy  hétig voltunk a kórházban, 1990 június 14-től, 1990 június 22-

ig, ami alatt lezajlott az első  bányászjárás is, s amit a  betegszobában levő Tv-n néztünk végig. 

 Kik lehettek ezek a rejtélyes verekedők? Hivatalos válasz ma sincs erre. Akkoriban a 

rendőrség jobban félt a rendbontóktól mint  azelőtt. A rendőrség egy része ugyanis részt vett a  

megtorlásokban és így minden rendőr félt a forradalom  hatalmától. Legalább is itt Temesváron. 

Később hallottam, hogy több későn, a gyárból haza jövő újszentesi munkás látott két sötét alakot 

a Lippai út végén, akik egy víztócsában mosakodtak. Feltehetőleg a minket megtámadók 

mosakodtak ki a vértől. Amíg mi a kórházban voltunk és gyógyultunk, az újszentesi rendőr több 

fényképet hozott Jucinak, megmutatva, hogy hátha felismeri bennük az elkövetőket. De Juci sem 

látta annyira őket, hogy felismerhesse, s az egész ügy így elsimult. Érzésem szerint az újszentesi 

rendőr megtudta, hogy kik voltak, de nem akarta elindítani a dolgot. Az elkövetők annak az 

újszentesi  üzlettulajdonosnak a két fiatal rokona lehetett, akik ott is dolgoztak nála, s akik akkor  

el is tűntek a faluból. Az üzlettulajdonos bizonyára felbiztatta őket, hogy megfélemlítsenek. Mi 

akkor érkeztünk Újszentesre, itt mi nem ismertünk senkit, nem voltak haragosaink, kivéve ezt az 

üzlettulajdonost, aki megtorlásként veretett meg. Az újszentesi rendőr, később egy bizalmas 

percében  annyit mondott nekem, hogy ő sejti a tettesek kilétét, de nincs semmilyen  bizonyítéka  

és így nem tud tenni semmit. 

  Mi maradtunk apósommal a veréssel, Juci az ütésekkel és édesanyám, aki akkor kint volt 

nálunk, a nagy ijedelemmel. Felszenteltek, újszentesi lettem én is!                    

A fürdőszoba  ablakába a jó öreg Dávid bácsi, a falu egyik kitűnő vasmestere, a ma is 

meglevő rácsot készítette. Rács került az udvarra néző szoba ablakára is, az üveges ajtón betettük 

az ablakot, s az ágyam alá  vasdorongok kerültek, majd Attila hozott egy szemsrpajt, ami az éjjeli 

szekrényemre került, majd egy sörétes puskát is kaptam tőle. Mindezek hozzájárultak ahhoz, 

hogy a megszületett félelmet oszlassák. Igaz, én annyira megrémültem, hogy miután a kórházból 

kijöttem még a munkahelyemen is vasajtókat terveztem a kijáratra. Amikor Juci meglátta a 

védelmi vasajtó tervemet, elkezdett kacagni, s annyit mondott: „Nem csinálunk börtön ajtót 

oda!”  Közben  dolgozni jártam, s jött a  második bányászjárás. Előtte való éjszaka nagy vihar 

volt, s kidőlt az udvaron levő egyik, több mint 10-15 méteres jegenye fa. Szerencsére a szél nem 

a házunk felé döntötte. De ez felhívta a figyelmünket arra a veszélyre, amely a házra leselkedett a  

bejártnál levő sorbán álló 6 jegenye fa részéről. Rögtön úgy határoztunk, hogy ki kell vágni, de 

hogyan és ki vágja  ki, ez nagy kérdés volt, mert nagyon veszélyes volt a kivágásuk.  

  Nem találtam vállalkozót a faluban, aki neki mert volna kezdeni. Így csak reánk maradt a 

6 jegenyefa kivágása. Volt Attila, egy mindenre vállalkozó román ember és én. Reánk maradt a 

veszélyes jegenyék kivágása. Hosszú köteleket szereztünk s egy Druzsbát, amivel a román  

emberünk vágta ki a fákat, mi pedig húztuk arra a kivágott fát a kötelekkel, hol nem okozott kárt 

a ledőlésük. Nagyon nehezen ment, a vágások sem sikerültek mindig, a fákra felvinni is nagyon 

nehéz volt a köteleket, hogy megkössük s elég erőnk sem volt arra, hogy a 10-15 méteres fákat 

úgy  megrántsuk, hogy oda dőljenek ahova mi akarjuk. De szerencsénk volt, délre a földön volt 

mind a 6 drb. jegenye. Egy évre előre biztosítva lett volna a tüzelőnk, ha nem lett volna  nyers és 

olyan gyenge minőségű fa, de vettem hozzá  bükkfát és így már jobban fel tudtuk használni, 

addig amíg gomba is termett rajtuk.  
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Juci születésnapján Újszentesen 

 

  Kerítést is kellett csinálni, elől az utca felől és körbe a szomszédok felé. Drótkerítést 

csináltunk a vállalkozó román emberrel, az utca felé, amire Juci azt mondta, hogy egy évig sem 

fog tartani, de  ma úgy 16 év után is meg van és  fungál. 

 Bandi sógorom kertje, olyan volt mint egy dzsungel, óriási kőrisfái voltak és körbe  

nagyra nőtt mogyoró bokrok. Felajánlotta, hogy felibe levághatom tűzifának, úgy is lett  

felfogadtam a vállalkozó kedvű románomat, akinek a nevére sajnos már nem emlékszem, de 

sokat dolgozott nálam, s aki egy fejszével az évtizedes kőriseket mind kivágta. Újra  lett tűzifánk. 

 Jucival úgy határoztunk, hogy a Piroskát eladjuk. Az eladás hírét unokabátyám Csíkból 

megtudva, rögtön le is jött és az eladási árában meg is egyeztünk. Készpénzzel fizetett, de bár ne 

fizette volna ki, mert azokban a napokban egyik napról a másikra a lej értéke nagyon-nagyon 

lecsökkent. Ez az érték csökkenés akkora volt, hogy egy hétre reá a Piroskáért kapott pénzért, egy 

kisebb Tv-t sem tudtunk megvásárolni, még hozzá kellett tennünk pénzt, hogy megvehessük. Jó 

vásárt csináltunk! 

1990 május 19-és 21 között Dettára küldenek az akkori választásokkal kapcsolatban 

választási biztosnak. Ekkor leírtam néhány gondolatomat. 

            „A sorshúzáson ezt a kicsi várost kaptam, hogy mint a választási bizottság tagja 

levezessük az első szabad választásokat 1947-után. 

Első benyomásom, Detta kicsi alföldi város, a jugoszláv határ közelében. Lakói románok, 

magyarok, németek-svábok, szerbek és bolgárok. Na és cigányok! 

A román lakosság nagy része betelepített az ország más vidékeiről. De főleg Botoşani, 

Suceava, Galaţ, Tulcea, Mehedint, Gorj, Dolj, Vrancea, és Vâlcea megyékből, igaz egy magyart 

is találtam, aki betelepedett Hargita megyéből, pontosabban Parajdról. De a román betelepedők 

százasával vannak, akiket a helyi lakosság is colonistáknak = betelepedőknek nevez, s nagyon 

rossz véleménnyel vannak róluk. Az ottani „őslakos” románok megjegyzéseiből jegyeztem meg 

magamnak, hogy ezek...” 

 1990 májusában Újszentesen leültem többször az asztal mellé és a románokkal 

kapcsolatos  gyerekkori emlékeimet, de más emlékeket is,  papírra vetettem. 

   1990 május 16 előtt, leírtam azt az első szomorú emlékemet a románokkal kapcsolatban 

amikor egyedül hagyott egy román fiú játék közben és ellenem fordulva, elkezdett dobálni 

engem. Pedig mi egy csapathoz tartoztunk. Elárult. Mély nyomot hagyott ez a román árulás, 

életem további szakaszára. Ilyen volt az első tapasztalatom a románokról,                                                                                                     
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(Erről már előbb, bővebben írtam). 

1996 május 16-án. A második negatív tapasztalatom a románokkal kapcsolatban a 

Bocskai sapkámért kapott két pofon volt. Így gyűltek a negatív tapasztalatok a  románokról, 

(Erről is írtam már bővebben). 

    Ugyan ezen a napon írtam le, egy olyan gyerekkori történetet, amely már nem a 

románokkal kapcsolatos.  De azért ők is benne vannak. 

  1990 után vezette be a magyar közigazgatás a Magyar Napokat. Amely egy nagy 

népünnepély volt az akkori Mátyás király téren. 

„Szüleim szépen felöltöztettek, Bocskai sapka, Kossuth nyakkendő, vitézkötéses fekete  

kabát, sőt anyu unszolására, a  Talpra magyart...is megtanultam, avval a céllal, hogy amikor a 

Főtéren sokan lesznek felállít apu majd egy hírdető oszlop tetejére és onnan elszavalom. Amint 

jeleztem az előbb, ez leginkább az édesanyám elképzelése volt. Apuval el is mentünk, s az 

ünnepségen részt is vettünk, de a szavalatból nem lett semmi, mert fájni kezdett a gyomrom. S 

iszkiri, haza felé a Főtértől, pedig elég messze laktunk. Jókai utca-Szentgyörgy tér-Trefort utca és 

a Kert utca 18 szám, (ezek ma Piaţa Libertăţii, azóta Unirii, Str. Napoca, Piaţa Păcii, Str. Victor 

Babeş, Str. Pasteur) 

Szaladni kezdtem, izzadtam, kínlódtam... Ez lett az ünnep szomorú vége!” 

1990 május 16-án Temesvárt. Az 1945-1950 közötti években Kolozsvárott a magyar 

szónak döntő szerepe volt. Akkor kezdetek megjelenni a románok előbb a környező falvakból, 

meg a Nyugati Érchegységből a mócok. Addig Kolozsváron a monostori cigányok beszéltek 

leginkább románul, az ott lakó románoktól tanulva meg a nyelvet. 

      Az első román akire Kolozsváron emlékszem az egy kis szőke kislány volt, s testvérével a 

Főtéren lakott s  a Berde Mózes utcában levő óvodába járt, velem együtt 1940-1944 között. 

S itt egy pillanatra a Berde Mózes utcai óvodáról emlékezem meg. Az óvoda ideje alatt  

Kolozsváron magyar világ volt. Édesanyám bejárt Jámbornéhoz dolgozni és engem a Berde 

Mózes utcai óvodába vitt minden reggel. Ez az óvoda az Unitárius Kollégium óriási palotája 

mögött volt, hosszú pléhkerítéssel bekerítve, s az udvaron nagyon öreg gesztenye fákkal. Két 

jóságos óvónénire emlékszem, fényképem is van róluk egy év végi óvodazáró előadásunk 

alkalmával.  

 

 
Évzáró a Berde Mózes utcai óvodában 1943-ban 

 

  Emlékszem egy  karácsony alkalmával kivittek az óvonénik a Mátyás király térre, ahol a   
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cserkészek az egyik fenyőfa alatt egy nagyobb Betlehemi összeállítást helyeztek ki, a jászolban 

lévő, megszületett Jézussal, Máriával, a három keleti királlyal, bárányokkal és az angyalokkal. 

Nagyon szép volt, körbe piros-fehér-zöld szalagok voltak és villanyfény világította meg. 

Gyerekszemünkben a fény, a csillogás, az ott levő fényes üstökös s a csillagok örökre 

emlékezetünkbe vésödtek.  

Az első román szó, amelyre emlékszem s megtanultam 1940-ben a „Sora” volt. Ez 

ugyanis Kolozsváron egy nagy áruház neve volt, a Kossuth Lajos utca elején, balra. Ezt az 

áruházat 1940-ben a magyarok bejövetele után, rögtön Magyar Boltnak keresztelték át. Innen 

emlékszem a Szekernyés gyerekekre, egy nagyobb szőke fiúra  és egy még szőkébb kislányra, aki 

nekem is  óvodás társam volt. Ők az üzlet feletti épületben laktak. Vajon hol vannak? Ők akkor  

talán tulajdonosai voltak az áruháznak. Emlékszem arra, hogy milyen nagy lendülettel   

rendezkedtek be az új  eladók. Rengeteg áru volt lerakva a  központi bejáró folyosón. 

Ma újra Sora lett a neve. De ketté vágták, s csak elöl fungál. Felül talán irodák vannak s  

alul Románia egyik legüresebb üzlete volt, élelmiszereket kéne benne árulni, (ez kb. 1989 előtti 

emlék). Azóta sokat változott, láttam zsúfolásig meg volt töltve árúval. Hogy most mi van benne? 

            Apropos. Még egy emlék ami ehhez az üzlethez  fűződik.1947-ben, ha jól emlékszem, itt 

álltam a leghosszabb időt sorba 2 kg lisztért. A lisztet az üzlet hátulsó bejáratánál osztották, s a 

sor a Forduló utcában állt, befordulva a mai Dózsa György utcára. A Forduló utca pedig más 

emléket is jelent, ez volt Kolozsvár egyik piros lámpás utcája. Ide jártunk leselkedni, hogy kik 

járnak  a k...hoz. S, hogy  lássuk a k...t is. 

Emlékszem az új román állam „kötélhúzásaira” Kolozsvárt. Ilyen volt az nagy kolozsvári 

hír, amikor a magyar nemzetiségű tartományi elnök, egyik napról a másikra, mivel át kellett 

adnia a helyét egy románnak, a megyei C.E.C kirendeltség igazgatója lett. Felfelé buktatva! 

Ekkor kezdtek eltűnni először, a magyar feliratok Kolozsvárt. Emlékszem arra fényképre, amely 

az Igazságban jelent meg, amikor a következő enyhülés alkalmával a Dózsa György utca és a 

Malomárok melletti zöldséges üzlet felett, újra kétnyelvű firma jelent meg: ZÖLDSÉG és 

GYÜMÖLCS. 1955 végét 1956 elejét írtuk akkoriban. Ekkor jöhettek a magyarok  és mehettünk 

mi is, személyazonosságival Magyarországra. S ők jöttek is. Szép élményeim vannak velük. 

Fényképem is van egy olyan fiúról, aki akkor jött át csoportos kirándulásra és egy délutánt együtt 

töltöttünk. Lehet azóta milliomos Amerikában, vagy 1956-ban lelőtt fiatal. Érdekes lenne 

megtudni sorsát, mi lett vele? 

1990 július 31-én, fizio-terápis kezelésen vagyok, kezeimmel van baj. 

1994-novemberében, rögtön a nyugdíjazásom után kórházba kerülök, vesefájdalmakkal.          

De eljött a nyugdíjazás is. 
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Apósom, néhai Gyömbér István 

 

 Apósommal nem volt mindig a legbarátságosabb a hangulat, neki meg voltak az ő általa 

kialakított szabályai, amit annak idején a Gyömbér család négy gyermekével kialakított és 

szigorúan  betartatott. Valahogy ehhez szeretett volna engem is felzárkóztatni, több-kevesebb 

sikerrel. Igaz voltak alkalmak amikor tanulhattam tőle, mert értett a ház körüli apró-cseprő 

dolgokhoz. Egy ilyen volt amikor egy alkalommal egy deszkát fűrészeltem és nem a vonal 

mentén vágtam, egy kicsit félre sikerült a vágás. Ekkor szólt reám, hogy a fűrészt lassan kell és  

nem gyorsan mozgatni, és mindig a két végétől, a végéig kell húzni. Hallgattam reá és igaza volt, 

azóta a fűrészelést úgy végzem ahogy tanított. De ez az állandó tanítgatás, sokszor túlzásba ment. 

Már ágyban fekvő beteg volt, amikor a szobában szolgáló kályhába szerelt villanyos melegítő 

készülék, amit bizonyára ő fabrikált össze, elromlott. Én neki kezdtem a melegítő készülék 

lebontásának és a megjavításának, amikor reám szólt, hogy minden fázisát amit csinálok 

mondjam is hangosan, hogy ő hallja  és tudja ellenőrízni azt, hogy mit, s hogyan csinálok. Ez már 

egy kicsit sok volt. Úgy éreztem, egy cseppet sem bízik bennem. 

  Előbb nevetésre vettem a dolgot, de később úgy éreztem, hogy  nagyon  megbántott vele. 

De a forradalom győzelme új változásokat hozott. Vissza lehetett igényelni a földeket. Apósom is 

vissza igényelte felesége, mármint néhai anyósom földjeit és vissza is kapta. 

A Gyömbér gyerekek Pista, Csaba, Bandi és Juci pedig vissza igényelte a nagyapjuk földjét,  

majd  később a Kolozsváron elhunyt Jolán nagynénjük földjét is. Bennem egy jó szakembert 

talált apósom, s a sógorok, mert egy kicsit értettem a kataszteri dolgokhoz a csíkszeredai 

szakértői tevékenységem  révén. 

 De a visszaigénylés mást is jelentett, a visszakapott földeket meg kellett dolgozni. 

„Karcsi te agronómus vagy dolgozd meg  a visszakapott földeket”, volt a Gyömbér rokonság  
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egyöntetű véleménye. Sajnos, semmilyen gépi felszerelés nélkül, ez majdnem lehetetlen volt. 

Egyedüli reményünk, csak az Újszentesi Agromec egyre jobban szétzilált brigádjának a 

traktorosai lehettek. Akik bizony mindent csináltak, csak épp a hivatalosan leszerződött gépi 

munkákat  nem. Már ott voltak, hogy fizetést is alig alig kaptak, mert nem volt bevétel. Az állami 

traktorokon, állami gázolajjal, (motorina), és állami alkatrészekkel működő traktoristák, egy kert, 

egy visszakapott föld megszántásáért egyéni alapon való megegyezéskor többet kaptak, mint ha 

fizetésért dolgoztak volna. Ez rányomta a bélyegét az egész  mezőgazdaságra. 

 S itt el kell mondanom egy-két érdekes epizódot. a visszaigénylés  folyamatában. Apósom  

szegény, ő ágyban fekvő beteg volt már, így nem tudott részt venni a visszaigénylés elég  

kacifántos folyamatában. Először is igazoló papírokat kellett szerezni, ami legalább hivatalos  

telekkönyvi kivonatból állt, vagy a haldokló kollektív gazdaság igazolása arról, hogy a  

visszaigénylő mennyi földel lépett be a kollektívbe. Többszöri utánjárás után, apósomat 

helyettesítve, sikerült az igazoló papírokat beszereznem. Az igazoló iratok letétele után, 

következett  a földosztó bizottsággal való találka, ahol  szóban is elmondtad  a kérést. 

 A meghírdetett időpontban, megjelentem az újszentesi  község földosztó bizottsága előtt. 

Szerencsém is volt és pechem is. Szerencsém volt avval, hogy apósomat mindenki ismerte a 

bizottságból, hisz’ ő az Újszentesi Kollektív Gazdaság főkönyvelője volt, hosszú éveken 

keresztül, s így az ő kérelme könnyen el volt ismerve. De más lett a helyzet, amikor Juci 

nagyapjának id. Mágori Lajosnak a földjére került a sor. Itt a  földet visszaadó bizottság magyar  

tagjai ismerték az idős Mágorit, jó gazda volt, emlékeztek reá. De a bizottság egyik román tagja, 

akiről Juci azt mondta, hogy az ő családja volt az első román család, amely letelepedett a 

színtiszta telepes magyar Újszentesen, a román hatalom átvétel után, a szerbekhez került  

Bánságból menekülve, másképpen nyilatkozott. 

 Én nem számítottam semmilyen mellékzöngésre sem, s így a román tag véleménye  

nagyon meglepett, ami abból állt, hogy „Miért adják vissza annak az embernek a földjét aki mint 

magyar megölt egy román tanítót a 20-30-as években?” 

 Villámcsapásként ért a nyilván rosszindulati bejelentés, s a hozzá járuló gőgös   

magatartás. 

 Nem tudtam tiltakozni sem, mert erről én a Gyömbér családban sohasem hallottam, nem 

tudtam igaz-e, hazugság-e?  Próbáltam kibújni a támadás elől, de bizonyára gyengén sikerült. 

Győztesként nézett körül, felállva a  tag, s azt mondta „Hogy ezután még utána néznek, hogy 

vissza adják-e földet vagy sem!” Szemlesütve támolyogtam ki a szobából, ahol ilyen nehéz  

szentenciát mondtak az öreg Mágoriról, akit egyszer én is láttam Kolozsvárt, a lánya kertjében 

csendesen szunyókálva egy karosszékben. Akkor nem nézett ki gyilkosnak! Hazaérve elmondtam 

az eredményt, amikor  apósom is meglepődött, hogy habár a halál igaz, de másképp. Tényleg az  

öreg Mágori mondta apósom, megölt egy  tanítót, de az nem volt román, s a dolog úgy történt, 

hogy az öreg lévén az újszentesi iskolaszék elnöke, észrevette, hogy az iskola tűzifája egy télen 

nagyon fogyott. Utána nézett, és egy falopás alkalmával épp a tanítót fogta meg, aki ellenállva, 

kapott egy ütést, s amire kimúlt. Törvényszékre került a dolog, de az öreg Mágori nem kapott 

börtönbüntetést. Bizonyára  nyomós okai alapján, felmentették. Ennyivel le is zárult az ügy, 

többet nem hallottam senkitől ezt az ügyet Újszentesen . 
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Juci nagyapja Mágori Lajos, az első Világháború éveiben 

 

 A visszakapott földek első nagy kalandja volt számomra, a 8 ha lábon álló visszakapott  

silókukoricának vetett, úgy 50-60 %-ban száraz kukorica betakarítása. Kegyetlenül szedtem a 

kukoricát, de annak semmi eredménye nem volt. Szükség volt munkások felvételére, akik 

leszedjék a kukoricát. Szerencsére sógorom Bandi az ő részét leszedte, de a másik két sógor reám 

bízta, szedjem le a kukoricáját. Cseberből-vederbe. Az idő is már előre haladott volt, 

novemberben voltunk, esős-ködös ősz volt, s lassan gyűltek is a kukorica csomók a kukorica  

földön. De azt el is kellett szállítani, szállító eszköz nélkül és el is kellett raktározni, raktár nélkül. 

 Nagyon meggyűlt a fonni valóm. S még, hogy érdekesebb legyen a betakarítás, minden 

szerszám és pénz nélkül kaptunk, vagy 2 ha napraforgót is lábon, amit szerencsére a város felől  

gyakran jövő galambok, varjak raja rendesen  kiszemelt. Kb. maradt a termésnek az ¼-e, ami 

semmi előnyt nem jelentett, mert a napraforgót, hogy olajat tudjál fogni, le kellett az egész 

területről vágni. Jó munkát! Károly agronómus vagy, értesz hozzá! 

Hová raktározzak le kb.64 tonna éretlen kukoricát? Volt a hamleti kérdés? Apósom 

javasolta, hogy  javítsam ki az udvaron levő beépített  valamikori górét, (Erdélyben kas), s ott 

elfér a kukorica. 

   Amikor felmentem a beépített góréba, ami a juhakol, (itt birka), felett volt, nem hittem, 

hogy oda  még abban az évben  kukorica lesz felhordva, kosarakban. Hat vagon kukorica nagyon 

sok. Súlyban is, különösen ha nincs megszáradva és volumenben is. Ez a kukorica egy olyan 

hibridkukorica volt, amelyet silózásra szántak, s ezért a legkésőbbi érésű hibridet vetette az 

akkori kollektív mérnöke elnöke. Vetéskor még ők sem számítottak arra, hogy nem ők fogják 

betakarítani a teheneik részére. De a történelem másként döntött, mert ez a művelet  kb. 6 ha-on 

nekem jutott. Volt nekem komoly mezőgazdasági gyakorlatom a kollektív évekből, de ott gépek 

is voltak, de itt Újszentesen  nagy utánjárással, borravalóval lehetett csak géphez jutni. Amit még  

nehezített az is, hogy idegen voltam, nem ismertek a traktoristák. 

   Közben vásároltam vagy két köbméter lécet, az akkor még mifelénk is járó utazó 

mócoktól és így neki fogtam a górét rendbe tenni. Nagy munka volt, egy hétig bontottam és 

kalapáltam amíg olyan lett a góré, amibe a kukoricát el lehetett raktározni. De probléma volt a 

hazahozatal, s ezen belül a kukorica felrakás, lerakása és felhordása kosárban az emeleten levő 

góréba. S mi több, aki tudja, hogy mit jelent a góré magrakása, az tudja, hogy a górét felülről 
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töltik fel. 

 Nagy nehezen, közben sokszor megázva és megfagyva november végére bekerült a 

kukorica és a napraforgó fedél alá. Akkor még nem volt kombájnos betakarítás. 

 De ezután jött a hadd el hadd, mert a kukorica kezdett penészedni. Sokat vakartam és 

törölgettem a nagy mennyiségű kukoricát, de  szerencsére, igaz elég olcsón de sikerült túladnom 

rajta kb.januárra De addig, egyik oldalról raktam át a másikba a kukoricát, szellőztettem, 

szárítgattam. 

 Az elkövetkező években, amikor én vetettem a kukoricát, ügyeltem arra, hogy lehetőleg 

korai kukoricát vessek, s így már többet nem volt gondom a szárítással. Tavasszal a vetéskor, 

kerestem olyan vállalkozókat akik elvállalták a kukorica részes művelését 30 %-ban. Ebben is 

volt tapasztalatom, mert a kollektívben  is  bevezettük a  részes művelést. 

 Elég jó terméseredmények voltak, s akik megdolgozták, azok újszentesi románok és a 

városból kijövő önkéntesek voltak. Emlékszem egy  kapálás során  beszélgetés közben az egyik 

városi, aki t.k. faluról nemrég beköltözött falusi román volt, felismerte erdélyi román kiejtésemet 

és elárulta, hogy ő is erdélyi, s a móc vidékről van itt Temesváron. Munkájuk minősége általában 

elfogadható volt de voltak pocsék munkák is és különösen betakarításkor tolvajságok is. De a  

tejes kukorica is fogyott. 

 Meglepett, hogy a legjobb munkát a kapálásban a második szomszédom, a kb. 70 éves   

öregember végezte. Igaz lassabban kapált, de minden gyomot kiszedett és minden tövet  

feltöltött. Neki  kb. 35 % is jutott ezért. 

 Egy másik kellemes emlékem a kukorica kapálókkal kapcsolatban, egy temesvári munkás 

ember volt, aki nyugdíjas lévén elvállalta egy hektár kukorica megdolgozását. Ő tavasszal átvette  

a bevetett földet és ősszel amikor le volt szedve, osztozkodásra találkoztunk újra. Az összes 

sorból 35 % volt az övé, s ezt azután szedte le miután én az enyémet elvittem, hogy nehogy azt 

higgyem, hogy  meglop. Ő a kicsi nyugdíját így toldta ki, becsületes munkával.  Annyira  közel 

került a családhoz, hogy egyik évben két  citromfát is oltott nekünk, amelyek sokáig teremtek 

nálunk a  szobában. Emlékszem a termő galyat is ő hozta otthonról. 

 Igyekeztem mindjárt a betakarításkor eladni a kukoricát. Abban az időben még dolgozott 

a Comtim, az akkori Európa, talán legnagyobb sertéstartó állami vállalata. Nekik is adtam el 

kukoricát, de az utolsó évben a vállalat felbomlása előtt már csak hússal fizettek. Hosszú 

várakozás és kilincselés után, én is kaptam egy fél disznót a beadott kukorica fejében. Itthon 

feldolgoztuk kolbásznak. 

 A megtermelt búza nem volt nagy termésű, a földek gyengék voltak, a kollektív alatt, ki 

voltak élve. Rengeteg műtrágyát kellett volna használnom, de ehhez pénz is kellett volna. Idegen  

gépekkel és nem idejében szántva, vetve hanem akkor amikor kegyes volt a traktorista eljönni. 

Mindezek csak olyan  közepes termést biztosítottak, emlékszem egyik kombájnos traktorista, egy 

gyengébb búza táblánál megkérdezte: „Ez a búza, a mérnökúré ?” Kosztolányi Kálmán volt. 

 De egyre szűkült az értékesítési lehetőség, úgy mennyiségben mint értékben. Már csak a 

nagy gabonaraktárak vásároltak búzát, akik bizony a minőségvizsgálat alkalmával a termelőket 

ahogy csak lehetett becsapta, megvágta. Az árak pedig egyre lejjebb csúsztak, már nem volt 

érdemes  búzát, kukoricát termelni. S ekkor kezdtek megjelenni  azok a  földvásárlók Újszentesen 

akik építésre vásároltak kisebb parcellákat. Mi is úgy határoztunk, hogy  értékesítjük a földnek 

egy részét. 

 Sajnos, ekkor kezdődött el Újszentesen, a többségiek tömeges letelepedése. Jöttek 

vásároltak egy házhelyet, amire egy  palotát húztak és máris újszentesi lakósok lettek. Így  kb. 3-

5 év alatt a közel 100 %-os  magyar lakosságú Újszentes magyarság aránya  32  % ra csökkent. 

 S ami még ennél is fájdalmasabb volt, hogy ebben a folyamatban a családunk is  részt 
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vett. Ez volt Újszentes, magyar telepes falu, igazi tragédiája. 

 Aztán jött a  per. Egy napon kint dolgoztam a kapu előtt, a kerítést javítottam, amikor egy  

előttem elhaladó autó megállt és egy ismerős tagja a földosztóbizottságnak kiszállt belőle és 

hozzám jött. Majd bizalmasan jelezte, hogy a szomszédban megkapott földet, egy régi tulajdonos 

jogán kénytelenek vissza venni apósomtól és nekünk másat adni, valahol messze hátul. Ez csak 

annyit jelentett számunkra, hogy az értékes földet elveszítjük s helyébe egy nagyon értéktelen 

földet kapunk. 

 Ebből per lett, amit a felperes nyert meg, véleményem szerint jogtalanul. Sajnos én 

nagyon bíztam az igazságban, de avval maradtam és a földet elvesztettük. Azóta, több mint 15 év 

telt el, de annak az elveszített földnek, azóta sincs tulajdonosa. A tulajdonos lánya beperelte saját 

édesanyját és fiát ezért a földért, a perrel Bukarestig jutottak. A földön ezalatt fák nőttek naggyá 

és a gyom úgy eluralta, hogy ott szántani sem lehet többet talán. Körülötte házak sorai, paloták 

százai épültek. De ez a terület bizonyára a per igazságtalan megnyerése következtében átok alá 

került és azóta sincs gazdája. Mondhatnám, „Az Isten nem ver bottal”. S még csak annyit a 

pereskedő félről, hogy ezután beperelte a református és a katolikus egyházat is 5-5 ha jogtalan  

tulajdonért, amit elveszített és utólag kiderült, hogy jogtalanul kapott 10 ha földet, mert a jog 

szerint csak az édesanyjának volt joga összesen 10 ha-ra neki nem. 2011-ben sincs gazdája a 

földnek.  

  Ezen az epizódon kívül, nagyon sok disznóság történt a földek visszaadása körül. Az öreg 

Mágorinak több mint 60 hold birtoka volt az akkori Újszentes bejáratánál a fő utcától befelé 

egészen a Vadászerdőig, egy tagban. Ebből összesen 8 ha-t kaptak vissza ott helyben a gyerekek,  

s ott is ebből  több mint egy hektár terméketlen területet. Az elvett egy ha-t teljesen jogtalanul 

kapta meg, (ítélte magának), az akkori polgármester, aki később eladta jó pénzen, de perbe került 

érte amit elveszített. „Aki másnak vermet ás, maga esik bele”. 

   A 8 hektáron felüli részből kb. 2 km távolságra kaptunk közel 3 ha-t az újszentesi 

határban, s 5 ha-t Temesgyarmat határában, a vissza nem igényelt sváb földekből, s több mint 6 

ha-t Temes-Szentandrás határában, legalább 15 km távolságra, szintén sváb földet. Köszönjük 

Újszentes!  

 S még csak annyit, hogy a pert megnyerő asszony, hogy peres tevékenysége teljes legyen, 

feljelentett 2009-ben legalább 20-25 újszentesi lakost, köztük minket is, hogy több földet kaptunk 

vissza, mint amennyire jogunk volt. 

 Nagyon megharagudtam és egy komoly munkával, összeszedve minden igazoló iratot, 

közte az 1906-ban Berschruder lovaggal kötött szerződést is amivel az öreg Mágori megvásárolta 

a 60 hold birtokot, s egy telekkönyvi kivonatot visszamenőleg a földvásárlástól napjainkig.  

Elkészítettem egy dolgozatot lépésről-lépésre, s amikor a temesvári  prefektusi irodában  leadtam, 

csak annyit mondtam, én nem megvédeni jöttem a földünket, én csak egy szakmai munkát 

hoztam, olvassák el és akkor  döntsenek. Döntöttek, még több mint 2 ha föld ott maradt, amit 

nem kaptunk vissza! 

 Közben két nagy házkörüli területünk is volt, ahol minden évben elsősorban Jucinak több 

mint 15 ár területet kellett megdolgoznia, zöldséggel bevetve. De volt az udvaron legalább 4  

óriási cseresznyefa, két nagy diófa, sok barackfa, 5 szilvafa, almafák málna, szeder. S volt vagy 

6-8 ár szőlő is, amit még apósom ültetett, s amihez mi is ültettünk vagy  4 sort. 

 Igaz, a szőlőtelepítés nehezebb munkáját Juci végezte, mert ő ásta fel,  jó mélyen a földet 

a szőlő telepítéséhez. A szőlőt pedig Attila hozta Magyarországról, amihez egy kis történet is  

tartozik. Attila a szőlő vásárláskor Magyarországon elmondta, hogy Temesvár mellé Újszentesre 

hozza egy Kiss nevű családhoz. Az eladó bizonyára megjegyezte a nevet és valamilyen okból egy 

napon megjelent Újszentesen minket keresve. Kapott is egy Kiss családot, de azok nem mi 
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voltunk, s  végig járva a falut, senki sem tudta megmondani hol is lakunk. A  Kiss név, az enyém 

annyira új volt még, hogy nem ismertek, s így arra az éjszakára be kellett kérezkedniök egy  

ismeretlen családhoz. Ez a család kb. a  9-10-ik szomszéd család volt.  

 Attila akkor, két olyan szőlő fajtát hozott a Biankát és Medinát amelyek ellenállnak a 

szőlő peronoszpórának. Ez nagy előny volt, kevesebbet kellett permetezni. Attila és neje Ica  

miután Nagyváradon egy vállalkozást inditottak el, többször meglátogattak Újszentesen. 

Amíg a háztájiban Juci inkább a zöldségekkel foglalkozott, az én részem a szőlő és  

gyümölcsfák lettek s általában a növényvédekezés. Az első években tavasszal a palántákat én 

állítottam elő. Kaptam az egyik vállalattól, amely megvásárolta a kollektívet, az ott használt 

melegágyi keretekből és ablakokból és ezekkel elég jó eredménnyel állítottam elő a szükséges 

palántákat. Az istállótrágyát a melegágyhoz, az egyik közeli tehenes gazdától kaptam. Akkoriban  

ennek a gazdának volt vagy 8-10 tejelő tehene és tejet sokan vásárolták tőlük, mi is onnan  

hoztuk a tejet sokáig. Ma már egy tehene sincs, eladta őket, földjével együtt. Úri ember lett belőle 

is. 

 Megtermeltük a szükséges zöldséget, kivéve a görögdinnyét, amit soha sem sikerült  

megtermelni, aminek az oka az lehetett, hogy a kertünk egy magas fákkal körbezárt kert, ahol a 

szél nem mozgatja a levegőt és az állandó nedves közeg, biztos termőtalajt biztosít a  

baktériumoknak és a  gombáknak. 

Volt olyan év, amikor 300-400 liter borunk is lett és 40-50 liter házi pálinkánk. Amikor 

látogatónk volt, mindig volt mit az asztalra tenni. Szőlő, alma, körte, szilva, barack, cseresznye, 

meggy,  málna, szeder, dió mindig termett, s a konyha is el volt látva zöldséggel, burgonyával.  

            Újszentesen, édesanyám több alkalommal is meglátogatott. Egy ilyen alkalommal adta 

nekünk, az általa  hímzett  kalotaszegi varrottast. 

 

 
Édesanyám Újszentesen 

 

 De a forradalom után nemsokára, apósom elhunyt, tisztességgel eltemettük, utána 

elhalálozott Pista, feleségem nagyobbik  bátyja, majd Csaba  a másik bátyja is. 

 Így majdnem csak ketten maradtunk a rokonságban Mellettünk lakott az egyik  

szomszédban Juci Bandi bátyja és a másikban Pista fia, Pistu. Közben bekerítettem az egész 
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telket, mert apósom idején szabad átjárás volt, még a nemrokon szomszédhoz is. 

 De vágytam az emberek közé. Én eddig mindig sok ember között dolgoztam, mozgalmas  

életem volt, s az itteni kerti magány csak arra volt jó, hogy felébredjen az emberekhez való vissza  

út, keresése. S hamar megkaptam, szükség volt reám a Temes megyei gazdamozgalomban. 

 

 
Juci feleségem és én  1997 IX  hó 9-én újszentesi magányunkban 

 

MEGKEZDJÜK A BÁNSÁGI MAGYAR GAZDAMOZDALOM SZERVEZÉSÉT. 

 

 Az első jelet, megkeresést, még 1991-ben kaptam Farkas Zoli barátomtól egy  

Kolozsváron irt levéllel. Amelyben felkér, hogy kezdjek hozzá a megyei gazdamozgalom 

megszervezéséhez, mert ők is elindították az R.M.G.E., a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete,  

megszervezését. Akkor még nem tudtam elindítani a mozgalmat, itt volt a sok visszakapott föld 

azt jól-rosszul meg kellett dolgozni, s itt volt a nagy kert, s itt volt a rengeteg  munka. De ahogy 

fogyott a föld, az eladások révén, egyre több időm lett, s ekkor az 1994-es választások alkalmával 

nagy kihívás állt elébem. Ugyanis Újszentes a szabad választásokon, egy magyar polgármestert 

választott meg, aki még a faluban kifüggesztett választási fogadkozásaiban azt ígérte a 

magyarságnak, hogy megalakítja gazdakört, ha megválasztják. Megválasztották és én szaván 

fogtam. „Itt vagyok polgármester úr, én segítek a gazdakört Újszentesen megalakítani”. S úgy 

lett. Az itt elkezdődött munkát rövid időn belül kiterjesztettem az egész Temes megyére s 

nemsokára megalakítottuk a Temes megyei R.M.G.E filiát, az országban az elsők között, 

amelynek én lettem az első elnöke, egészen 2010-ig amikor egészségi okokból le kellett 

mondanom. Bővebben nem írok erről a részről életemnek, mert szándékomban van egy 

kalendarisztikus  kronológiát megírni erről, s ha az Úr engedi úgy megírnám a Temes megyei 

gazdaköri mozgalom történetét 1990-és  2010 között. S hátra marad a Temes megyei, esetleg az 

egész bánsági magyar gazdaköri mozgalom történetének megírása. Vajon egy az egyetemen 

tanuló magyar fiú nem írhatná meg államvizsga dolgozatban? 2011 februárjában kész lett a 

gazdamozgalom kronológiája kézirata, és szeptember első napjaiban ki is lett nyomtatva 

Temesváron, 200 példányszámban. Címe: Kiss Károly, A Temes megyei magyar gazdamozgalom 

kronológiája 1990 és 2010 között 
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. 

 
A gazdamozgalmi könyv borítója 

 

 Azért néhány nagyon fontos dologról, tapasztalatról, megfigyelésről szeretnék  elmondani 

egyet s mást. 

 Temes megye magyar gazdái t.k. a földek visszakapása után születtek újjá. A 

kollektívekben 1990-ben már magyar gazda nem nagyon volt. Majdnem 100 %-ban a városokban 

dolgozó betanított vagy szakmai munkásokként dolgoztak. Csak a földek visszaadása és  a gyárak 

felbomlása alkotta meg újra a Temes megyei magyar gazdatársadalmat. Ennek az újjászületett   

társadalmi rétegnek, nem voltak sem szakmai ismeretei, sem eszközei, mert a földek művelését  

régen elhagyták, még akkor amikor nem nagyon dolgoztak a traktorok a földeken, s most már 

bizony traktor nélkül nem lehetett dolgozni. Bennük már csak halvány emlékként éltek szüleik 

mezőgazdasági ismeretei. Ők már különböző szakmákat tanultak, marósnak, esztergályosnak, s 

csak délutánonként, szombatonként vagy vasárnap segítettek feleségeik mezőgazdasági 

munkájában. Leginkább kapával. 

  S egyszerre csak ott volt 5-10 ha föld, gépek és pénz nélkül, s dolgozd meg gyári munkás! 

Itt kellett segíteni rajtuk. Valamilyen útra kellett terelni, az alakuló magyar gazdatársadalmat, 

valamilyen  jövőt kellett felvillantani előttük, s oktatni kellett őket. Itt volt óriási szerepe az újjá 

alakuló gazdamozgalomnak, a gazdaköröknek. Igaz, a talaj nem volt teljesen ismeretlen. 

Olvasmányaim során  akkoriban, egyre több olyan jelre találtam, hogy itt a Bánságban is a régi  

magyar rendszer idején, úgy 1900 körül minden magyar faluban a magyar Mezőgazdasági 

Minisztérium segítségével megalakultak a gazdakörök. Alig létesült meg az új bánsági magyar 

telepes község, már reá egy-két évre, a gazdakör is működött. Talán ez volt az egyik legbiztosabb 

alapunk, ezek a régen, egészen az 1949-ig működő gazdakörök. Mellettük működtek minden 

faluban a részünkre emlékezetes és sikeres Hangya  szövetkezetek. Mindkét szervezetnek, még 

ma is meg vannak bizonyos emlékei, de legfőképpen épületei. Például Újmosnicán  nemrég még 

a rendőrség bitorolta a Hangya szövetkezet épületét. 
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 Ilyen emlék a Nagybodófalvi Gazdakör megmaradt levéltári anyaga, amelyet a most  

Lugoson élő, de nagybodófalvi születésű Varga Lajos, akinek édesapja gazdaköri tag és előljáró 

volt, adott át nekem megőrzésre. Én azóta naptárilag rendeztem az anyagot s szándékomban áll 

mint egyetlen hívatalos üzenetet a múltból, feldolgozni és közkincsé tenni. Sikerült! 

 Az újrainduló gazdaköri mozgalomnak voltak segítői, akik azok közül kerültek ki akiknek 

szülei voltak a gazdakörök tagjai, mint például Osztofi József Lugosról, aki valahonnan Krassó-

Szörény megyéből származott és indította el elsőnek 1990 után a lugosi gazdakört, vagy Bóka 

János óteleki gazda, aki büszke volt arra, hogy édesapja zöld kalapot viselt kalásszal megtűzve, 

ami azt jelentette, hogy Bóka János gazdaköri tag volt az aki elindította és megszervezte az első 

gazdakört 1990-után Óteleken.  

Újmosnicán is volt ilyen emberünk a néhai Hideg bácsi, ha jól emlékszem. De emlékeztek 

a gazdakörre Igazfalván, Újszentesen, Végváron, Torontálkeresztesen s majdnem minden a 

magyarok által is lakott faluban, helységben. Ezen kívül épületei is voltak a gazdaköröknek, mint 

például Pusztakeresztúron, Nagybodófalván. A gazdaköri mozgalomból nőtt ki a temesvári 

Paprika Szövetkezet amelynek épületiben sokáig az állami gyógynövény begyűjtő vállalat 

működött. Ez a szövetkezet termeltette a gazdákkal a fűszerpaprikát és feldolgozva értékesítette. 

De emlékek vannak egy temesvári tejszövetkezetről, amelyet néhai Becski István szervezett meg. 

Könyvtári nyomokat is találtam Újszentesen, Nagybodófalván, ahol 1949-ben a  „a  kapitalista” 

könyveket kiszórták az utcára és a sárban arra lépkedtek, pedig a könyvek között csak szakmai és 

szépirodalmi könyvek voltak. Magyarszentmártonban  Boros Györgynél és egy másik  gazdánál 

olyan  mezőgazdasági témájú könyvek vannak, amelyeket Darányi Ignácz, akkori magyar 

mezőgazdasági miniszter adományozott az ottani gazdakörnek. Ilyen könyveket kisebb kutatás 

során, még máshol is lehetne  feltalálni. 

Mindezen hagyományok, nyomok mellett az induló, újjászerveződő Temes megyei  

gazdamozgalom szembe találta magát, egy az egész magyarságra jellemző közösségtől való 

idegenkedéssel, s a rossz emlékű kollektív gazdaságok szellemével, romboló hatásával. Minden  

gazdakört megalakító gyűlésen, nagy munkának számított megmagyarázni a gazdáknak, hogy a 

gazdakörnek semmim köze a rossz emlékű kollektívekhez. Itt csak tanulásról, 

információszerzésről, egymással való találkozásról és mezőgazdaságban felmerülő kérdések 

megbeszéléséről és közös akarat megvalósításáról van szó. Gazdakör csak ott alakult meg, ahol  

volt legalább egy olyan gazda, aki  feláldozta magát és neki állt a szervezésnek. Ilyen volt 

Újszentesen néhai id. Tóth István és néhai Szőke György, Gátalján Nász Juliánna és Lovászi 

Antal, Torontálkeresztesen néhai Mészáros István, Igazfalván Boros Antal, Nagy Ida, Ihász János 

a későbbi polgármester, Óteleken  Bóka János, utána Szabó Csaba polgármester, Csenén Bihari 

János és Urbán György, Ócsanádon Erdei János és Nagy György István, Zsombolyán  Kaba 

Gábor polgármester, néhai Kása Pál és Magyari Attila, Kása Tibor, valamint Schmidt Lajos, 

Temesrékason Zserai Mihály és Dózsa Sámuel mérnök, Gyertyámoson Ordódi Árpád mérnök, 

Lugoson Osztofi József után Kovács Bálint és Trautman Lajos mérnök, Magyarszentmártonban 

Boros György, Végváron Tóth András mérnök, Szögyényi Lajos és Valkay György, Ötvösdön 

Varga Vencel fiatal gazda. S itt álljunk meg egy szóra mert  érdemes. Ugyanis Varga Vencel volt 

az egyetlen olyan fiatal leendő gazda, akit sikerült meggyőznöm, hogy menjen el Svájcba, egy, 

ha jól emlékszem, féléves mezőgazdasági gyakorlatra. Sikerült neki, a visszajövetele óta a 

tehenei  tejet termelnek. De említsem meg Varga Istvánt, aki nagy szorgalommal szervezte és 

vezette a Temesvári Kertbarátok Körét, a pusztakeresztúri Horváth Istvánt és a porgányi Tóth 

Edét, Virág János mérnököt Szigetfaluból, Újmosnicán Mezei Horváth Attila tiszteletest  és 

Kardos  János gazdát. 

 Mindezen  gazdáknak, mérnököknek, papoknak köszönettel tartozik az egész Temes 
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megyei gazdatársadalom, mert ők voltak azok akik létrehozták, s akik működtették 15 éven 

keresztül ezt a mozgalmat. Ők voltak azok akik megértették, hogy munkájukra szüksége van 

minden magyar gazdának. 

 S most következzenek azok a megtörtént, érdekes és tanulságos dolgok amelyek e 15 év 

alatt, amíg vezettem a Temes megyei  gazdamozgalmat, velem és körülöttem zajlottak. 

 Egyik emlékezetes nap volt az  amikor az Újszentesi Gazdakörben megbeszéltük, hogy 

meg kéne vásárolni az Újszentesi Agromec vállalatot, (igaz akkor még csak egy brigádja volt a 

Temesvári Központnak és a vásárkor  kellett nekünk vállalatot csinálnunk belőle, hogy külön 

leválasztva az anyavállalatról megvásárolhassuk). Nagyon merésznek gondolta minden tagja a  

Gazdakörnek a vásárt, sőt még az álmát is. Én avval érveltem, hogy pályázatok útján bizonyára 

sikerül majd elegendő pénzt rendezni a vásárra. Az egyik gazda vádlóan felállt és csak annyit 

mondott: „Mérnök úr ne mondjon ilyen butaságokat. Ki ad magának ingyen pénzt?” A gazda   

most is él, s jelentem, hogy voltak olyanok akik adtak pénzt erre ingyen is, igaz komoly  

pályázati munka után. S az  újszentesi Agromec a gazdaköré lett! 

Egy másik érdekes eset volt, amikor először felmentem Budapestre, az akkori Kézfogás 

Közalapítványhoz, épp pályázati dolgokban való információk szerzésére. Akkor még csak 

nagyon induló félben volt a pályázati rendszer. Mi akkor készültünk az első pályázat megírására. 

Teljesen tájékozatlanul érkeztem, de bíztam abban, hogy megértik nemes szándékainkat. Így lett. 

Amikor bemutatkoztam a Közalapítvány igazgatójának, jó néven vette, hogy felkerestem, s akkor 

két dolgot tanultam meg tőle. Az előttem pályázó egy Temes megyei mérnök, nagy hibát követett  

el. A pályázatban megnyert pénzt, másra használta fel és a pénzel megvásárolt könyveket nem a  

gazdakörnek a  közös tulajdonába juttatta, hanem haza vitte. Ez volt az első tanulság! S a másik 

pedig arról szólt, hogy ezért nagyon megnézik, ki fog pénzt kapni Temes megyében pedig innen,  

eddig, nagyon kevesen kértek támogatást és örvendenek, hogy új pályázójuk akadt a szórványnak 

számító Temes megyéből. S azt is megtanultam, hogy a pályázok részéről nem kell más, mint 

megfelelő fogadókészség. Részemre is nagyon új volt  még a fogalom is, de hamar rájöttem az 

értelmére. A pályázati lehetőség készen van Magyarországon részünkre, de csak olyasmire 

pályázzunk amely hasznos lesz az egész pályázó közösség részére. Ez a két tapasztalat végig 

vezérelte munkámat az elmúlt 15 év alatt. 

 S most egy cseppet ugorjunk át a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kiállításra. Az 

Újszentesi Gazdakör megalakulásának a következő évében, már kirándulást szervezett a 

Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Kiállításra. Nagy siker volt! A harmadik, negyedik  

látogatásunkkor már román gazdák is jöttek velünk. Magyar gazdáink a kiállításon való 

részvételük után, vitték haza a hírt arról, hogy miket láttak a kiállításon és ők is kíváncsiak lettek. 

Akkoriban még sem Aradon, sem Temesváron, még nem rendeztek mezőgazdasági kiállításokat. 

Unikum volt a hódmezővásárhelyi kiállítás. Egyik látogatásunk alkalmával két román 

nemzetiségű testvér jött velünk, akik szorgalmasan végig járták a kiállítást és csodálkoztak az ott 

látottakon. Szebbnél szebb tenyészállatok hada, vonzotta a nézőket. 

  De eljött a visszaindulás ideje és mindenki beszállt a buszba. A busz simán nyelte a 

kilométereket haza felé, az akkor még kitűnő magyar országutakon, s én  kíváncsiságból melléjük 

ültem, hogy lássam románjaink mit láttak, mivel vannak megelégedve és mit hiányolnak? Ilyen 

irányú kérdéseimre csak szuperlativuszokban válaszoltak, nagyon meglepte őket az állatok  

sokasága, szépsége, termékenysége. Dicsérték a teheneket, sertéseket, szárnyasokat s az egész 

kiállítást. Ilyent még nem láttak, mondották, pedig vagy 20 évet Németországban dolgoztak. 

De,...s erre kezdtem kíváncsi lenni vajon mit hoz a de...?  S akkor közös véleményként 

elmondták, hogy minden más állatfajjal meg vannak elégedve, de a magyar juhoknál a román 

juhok, szebbek. Itthon voltunk! 
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KUKORICA VETŐMAG BEHOZATAL MAGYAR TÁMOGATÁSSAL, 

ROMÁN BÜROKRÁCIÁVAL. 

    

  De voltak ennél  keményebb dolgok is. 1999-ben szárazság sújtotta a Bánságot. Kevés 

búza és kevés kukorica termett. Megyei gazdaszervezetünk úgy döntött, hogy pályázati úton  

vetőmagvásárlásra pénzt szerzünk gazdáink részére. Sikerült is Dr. Albert Ferenc és Dr. Csősz 

János tanárok segítségével az Új Kézfogás Közalapítványhoz letenni egy  pályázatot, amelyben  

ha jól emlékszem 400 tonna búza vetőmag megvásárlására, kértünk támogatást. De nem volt 

szerencsénk, mert különböző anyagi gondok miatt pont a pályázat letevése előtt döntöttek úgy, 

hogy  ilyenszerű támogatást  többet nem adnak. 

 Szerencsére mi tovább ostromoltuk őket, s a júliusban letett pályázatunkról kivételes 

módon októberben úgy döntöttek, hogy búzavetőmag megvásárlására és annak 50 %-os  

támogatására  25.000 dollárt  adnak, bizonyos feltételek mellett. De ekkorra az idő már annyira 

előre haladt, hogy a búzavetőmagot amire be tudtuk volna hozni és szétosztani a vetésnek már 

vége kellett legyen. Ezért úgy döntöttünk, hogy  megkérjük  a Közalapítvány Kuratóriumát, hogy  

engedje, meg hogy a pénzt tavasszal kukorica vetőmag vásárlásra használhassuk fel. Így lett! S 

evvel kezdődött el az a kálvária, amiről írni szeretnék, mert nagyon tanulságos, s az akkori időkre  

volt jellemző. 

 Elindítottuk minden gazdakörben, hogy állítsák össze a kukorica vetőmag igénylésüket 

úgy, hogy a vetőmag árának csak a felét kell kifizetni. Nagy sikere volt az egész akciónak. 

Nagyon sokan jelentkeztek, s a szükséges pénzt is beadták, de leginkább  lejben.  Evvel már egy 

nagy nehézség született, mert a pénzt nekünk dollárban kellett kifizetnünk odaát  

Magyarországon a Szegedi Gabonakutatónál. Ugyanis, itt sikerült olyan kukorica vetőmagot  

találnunk amely úgy árban, mint termelői elvárásban megfelelt. Egyik akkor behozott szegedi 

hibrid kukoricánk nagyon sikeres utat futott be itt a Bánságban. Két csövet termett, könnyen  volt 

lefejthető a csőről és a szárazságot is jól bírta. Akkor ismertem meg és kerültem közelebb 

kapcsolatba  Dr.Kiss  Tiborral, aki  akkor kereskedelmi igazgatója volt a Gabona Kutatónak s 

akiről kiderült, hogy édesapja  székelykeresztúri székely. Ugyanakkor ismertem meg Dr. Széll  

Endrét, aki azután sokszor jött át hozzánk és tartott előadásokat gazdaköreinkben és Demeter 

Enikőt,  aki  erdélyi székely asszony lévén nagyon sokat segített rajtunk. 

   De térjünk vissza a behozatal körüli herce-húrcákra. Amint jeleztem, a pénz leginkább 

lejben gyűlt össze,  s ezt valahogy be kellett váltani dollárra. Ha letettük volna  bankba, nekünk 

az akkori állami Mezőgazdasági Bankban volt megnyitva számlánk, akkor egy nagy összeget 

vesztettünk volna az alacsony átváltási árfolyamon és a kezelési költségen. De meg kellett 

próbálni, mert másképpen nem tudtuk volna kifizetni a mi 50 %-unkat. Ha jól emlékszem így  

legalább 3-4000 dollárt veszítettünk volna. Akkoriban nagyon kucifántosok voltak a külföldi 

kifizetések. A lejben összegyűlt pénzünket, le kellett volna tegyük a bankba, át kellett volna 

váltani dollárra és vissza kellett volna vásárolni. Persze minden fázisban kifizetni a kezelési 

költségeket, s erre jött még az árfolyam veszteség is. De..., neki is kezdtünk a műveletnek. A 

bankban, megmagyaráztuk, hogy ez az összeg egy közös pénz, amit vetőmag vásárlásra  

gyűjtöttünk össze és külföldön kell kifizetnünk. Ezt nagyon nehezen értették meg, akkor ez a 

bank még  állami bank volt, államilag fizetett alkalmazottakkal s ezeknek ismeretlen volt az 

ilyesmi. Problémánkkal eljutottunk egészen a bank  igazgatójáig, s többszöri bukaresti telefon 

beszélgetés után megszületett a döntés, hogy beválthatják a pénzt és át is utalhatják. 

Magyarországra. Ekkor már déli 12 óra volt, s a reggeli 7–től jól eltelt az idő.  

Miután elindították a banki műveleteket, én leültem és várni kezdtem az eredményeket. 
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De nem jöttek. A  pénzt átszámolták, jó komótos számolással s minden készen volt itt a mi 

térfelünkön, csak a bukaresti központi banknak kellett volna visszaigazolni a banki  műveletet. 

Eljött 1 óra, semmi eredmény, eltelt 2 óra, semmi visszajelzés. Háromkor a bankok zárnak, s úgy 

20 perccel a zárás előtt egyszer csak jött egy telefonhívás, amelyben bejelentették Bukarestből,  

hogy az akkor nemrég elindított banki számítógépes rendszer felmondta a szolgálatot, 

pontosabban a számítógép agya, s ezért esetleg csak egy-két nap múlva fejezhetik be a pénz 

átutalását. Derült égből villámcsapás, nagy értékű vesztes átváltás és még két-három nap várás  

felborította minden tervünket. Tervünk ugyanis az volt, hogy az átváltás utáni napon a 

megrendelt 20 tonnás autókkal  hozzuk is vetőmagot haza. Mi lesz velünk ha pénz nem megy át? 

Bukunk minden szinten! Becsapjuk elsőnek a szegedieket, utána a megrendelt autókat, az Új 

Kézfogást, s végül a tagságunkat akik várták  a vetőmagot. 

 Ezért úgy döntöttünk, hogy saját magunk oldjuk meg a dolgot. A pénzbeváltásra és 

átutalásra letett pénzt visszaszámoltattuk, s az akkor már jól működő egyik arab beváltóhoz 

folyamodtunk. 

Még aznap délután, egy táska  pénzel elmentem, egyik közeli arab pénzbeváltóhoz és 

elmondtam neki, hogy mit szeretnék. Előbb egy kicsit bizonytalanul ingatta a fejét, de az összeg 

nagysága arra késztette, hogy igent mondjon, de avval a feltétellel, hogy nem ad számlát. 

 Ez nekünk, különösen nekem volt rossz, mert így nem tudtam igazolni a beváltásra  

leadott pénz és a kapott pénz összegét. De ilyen feltétel mellett is, nem volt mit csinálnom bele 

kellett mennem. Igaz, hogy akkoriban egyik napról a másikra, nem voltak nagy lej-dollár  

árfolyamváltozások. A nagy táska pénzből, egy kis halom pénz lett, s most már készen álltunk 

arra, hogy az 50 %-t kifizethessük. De ezt a 25.000 dollárt át is kellett vinni a határon. 

Összeválogattam estére még három bizalmas embert és elosztottuk a pénzt, s reggel megjelentünk 

az akkor nyílt Csanád-Kiszsombor  határátkelőnél, tele  zsebbel és papírok nélkül. 

  Úgy döntöttünk, hogy a határon szólunk úgy a román,  mint a magyar vámosoknak, hogy 

nálunk mennyi dollár van. Szóltunk is, de a román vámos egyet kacagott, hogy ilyen se nagyon 

volt eddig, de azért semmi baj sincs, töltsünk ki egy nyomtatványt mert a magyar vámosok meg 

fogják kérdezni, hogy mennyi valutánk van, s legyen valami igazolás a pénzről. Úgy tettünk, 

mindegyikünk kitöltötte a nyomtatványt és tisztes román köszönés után átmentünk a határon ahol 

már vártak a magyar határőrök és vámosok. Mi egy kicsit tartottunk tőlük, mert különösen román 

körökben elég rossz hírek keringtek róluk. De megérkezve a határra, csak annyit kérdeztek, 

azután hogy megnézték útleveleinket, hogy  sok cigaretta van-e nálunk? Egymásra néztünk s 

mindjárt emlékeztünk, hogy egyikünk sem szivarozik. Evvel a válasszal  szabad utat engedtek, 

mehettünk Szegedre kifizetni az első  50 %-t  kész pénzel. A t.k. vásárolt kukorica vetőmag fele 

árát. 

  A Gabona Kutató nem vehette át a valutát, talán azért se, mert elég nagy volt az összeg, 

vagy talán mert nem tudták volna ellenőrizni a valuta valódiságát, ezért egy pénztárosnő  

kíséretével bementünk Szeged  város központjába, az ott levő Kereskedelmi és Hitel Bankba. 

 Ott amikor elmondtuk, hogy a szomszédos országból vagyunk, s ki szeretnénk fizetni 

zsebből a Gabona Kutató részére 25.000 dollárt vetőmag vásárlásra. Előbb nem hittek a fülüknek, 

mert elmondásuk szerint ilyen még nem nagyon volt, mert az eddigi országok közötti 

kifizetéseket, s különösen a valuta kifizetéseket, mindig csak két bank között ejtették meg. Mi 

pedig ott voltunk minden szokást, törvényt felrúgva egy táska dollárral s elég apró dollárban, 

várva, hogy végre kifizethessük a vetőmag felét. Ugye a pénzváltó, nem dolgozik nagy pénz 

egyletekkel. 

         Kis tanakodás után, hátra vittek a bank egyik csendesebb részében levő asztalához, ahová  

sokféle papírt és szerszámot hozva, leült egy nagyon szép fiatal asszonyka és számolásra 
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felkészülve „induljt” jelentett.  

Előbb számolni kezdte a dollárokat kb. egy órán keresztül, azután több mint két órán át        

5-féle képen ellenőrizte a dollárok valódiságát. Számológéppel, nagyítóval, átvilágítással, 

tapogatással s majdnem szagolással is. Végül több mint három órai ellenőrzés után egy számlát 

kaptunk tőle, hogy a pénz át van véve és ki van fizetve a Gabona Kutató részére.                        

 Megkönnyebbültem én is, mert a hozott dollárok, s az átváltott dollárok valódiságát mi 

nem ellenőriztük de szerencsénk volt, mert ebből a halmaz valutából, egyetlen sem volt. hamis. 

Csak jó szeme és szagló szerve  van az arabnak! 

Visszamehettünk a bankból a Gabona Kutatóba és elkezdődhetett a rakodás. Ez elég 

hamar  haladt előre, mert a Gabona Kutató Kiszombori Raktára jól fel volt szerelve rakodó 

gépekkel. Elkészültek a papirok  is,  s  mehettünk előbb a magyar vámba, majd a román vámba. 

  Mi magyarok sohasem bíztunk a román vámosokban, s még annyira sem munkájukban, 

de tudtuk, hogy egy-két zsák vetőmag bizonyára megold majd minden helyben fellépő bajt. Nem 

így volt! A helyben, a vámban a mi általunk kitöltött vámpapírok adatai, nem találtak a Gabona 

Kutató által kitöltött adatokkal. Hívtuk a Gabona Kutatót s jöttek is, de a papírokat vissza kellett 

vinni Szegedre, s újra kitölteni, s ez az ide-oda ingázás tartott keddtől péntekig. Akkor este 

eljutottunk a vámhivatal vezetőjéhez is, aki miután elmondtuk  kérésünket sajnálatát tudta csak 

kifejezni, s jó éjszakát kívánt nekünk. Ott aludtunk az autók egyikében. 

   Péntek reggelre szabad volt az út, mehettünk haza. A nagy várakozás után, az 

újszentesiek, már  nagyon izgultak, hogy mi történt velünk, miért nem jövünk ki már a nagylaki 

vámból. De addig amíg a két vám-papír nem talált 100 %-san addig az autóink vesztegzárban 

voltak félrehúzva a határon. Ez a kicsi játék összesen 600 márkánkba került, amit a szállítónak 

kellett kifizetnünk a vámban való vesztegelésért. Ennek kifizetése, még megérne egy  imát! 

 De már itthon volt a nagy mennyiségű, magyar vetőmag kukorica, s  amely április végén  

vetésre készen várta a bevetést. Nagy sikere volt! A vetőmagból kaptak az aradi, temesi, hunyadi 

és karánsebesi magyar gazdák.  De...és mindig van egy de..., ugyanis ki kellett fizetni a másik 50 

%-t is, amelyet az Új Kézfogástól kaptunk. Evvel tovább folyt kálváriánk! 

Előbb úgy gondoltam, hogy ez nagyon egyszerűen fog menni. De nagyon csalódtam! Lesz 

egy számla bemutatás és hozzá egy kifizetési utasítás részünkről és kész, gondoltam, de nem így 

lett. Ugyanis az állami bank tisztviselői, nem tudták megérteni azt, hogy  Magyarországról kapsz 

adományként 25.000 dollárt és evvel megveszed a vetőmagot ott és kifizeted szintén 

Magyarországra. Ezt nekik nagyon nehéz volt megemészteni és megmagyarázni ami végül, nem 

is sikerült. Még pénzmosással is meggyanúsítottak. Igaz, a magyarországi pénz is, nagyon  kerülő 

úton került a mi számlánkra. Csak akkor tudtam meg, hogy a 25.000 dollár előbb a Magyar 

Kincstárból a Magyar Nemzeti Bankba  került, s onnan óriási utat megtéve  eljutott New-Yorkba, 

egy amerikai  bankba, s onnan a Román Nemzeti Bankba, ahonnan tovább a Mezőgazdasági 

Bankba Bukarestbe, s végül Temesvárra, majd a mi  számlánkra.  Hosszú és fáradságos lehet ez 

az út, még a pénz részére is!  S, hogy miért járta meg a 25.000 dollár az amerikai utat, annak egy 

apró magyarázata volt, éspedig azért, mert egyetlen magyar bank sem bízott meg, egyetlen román 

bankban sem, s ezért kellett egy olyan bankba átutalni a pénzt, esetünkben egy amerikai banknak,  

amelynek bizalmi kapcsolata volt román bankkal. 

 Próbáltam a bankosunknak megmagyarázni, előbb az alsóbbrendű hazai 

banktisztviselőknek, később a bank igazgatójának, s telefonon a bukaresti banki központnak, 

hogy adományként, támogatásként kaptunk a 25.000 dollárt Magyarországról arra, hogy  

vetőmagot vásároljunk, s ezt a vetőmagot kell ebből kifizetnünk. A válasz az volt, ha a 25.000 

dollár adomány, támogatás, akkor miért nem adtak egyenesen vetőmagot. Magyaráztam nekik, 

hogy az adományozó azért adott pénzt, mert neki nincs vetőmagja, s azt, hogy az adott pénzel  
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vásároljunk  vetőmagot, nem értették meg. Újra 3 óra volt, s munkaidő vége. Nem tudtam mit 

csináljak! Kezdtem idegeskedni, hogy nem tudom kifizetni a megígért időre a szegedieknek a 

másik 50 %-t, hazugságba jutok a bankok miatt. Majdnem sírva hagytam ott a Mezőgazdasági 

Bankot, s még elkezdtem félni is, hogy még pénzmosásért bajba is kevernek. Értetlen társaság, 

éretlen társaság, gondoltam magamban hazáig. 

 Egész  délután senkihez sem szóltam, s este az ágyban újra gondolkodni kezdtem, mit 

tegyek?  Hosszú gondolkodás után, az az ötletem támadt, hogy vegyem ki az igazoló papírokat a  

bankból és próbáljam meg egy magánbankban, hátha ott megértik az adomány kérdését. 

Akkoriban ismertem meg a volt török-román bank igazgatóját, egy  jóravaló román embert, aki  

már nem dolgozott a török-román bankban, de igazgató lett, egy másik nemzetközi bankban, 

ugyanis a török-román bank központja becsődölt. 

 Elmegyek hozzá és elmondom, hogy mi történt, s megkérem fizesse ki ezt a 25.000 

dollárt, hisz’a pénz is meg van, az árú is itt  van, csak banki akarat kell a kifizetéshez, határoztam 

magamban a párnán. Úgy tettem, reggel elmentem a  Mezőgazdasági Bankba s valamilyen 

mesével kikértem a banki igazoló papirokat. Szerencsére könnyen kiadták, s irány velük a 

magánbankba. 

  Az igazgató udvariasan fogadott, leültetett, emlékezett reám, ismert s ez bizalmat adott  

nekem is, s talán neki is.  

Szomorúan meséltem el neki azt, hogy hogyan jártam a Mezőgazdasági Bankkal. 

Meghallgatott s kérte a papirokat, hogy átnézze, örömmel adtam át neki mert ez már valamit  

jelentett. Kis idő múlva  csak annyit mondott, hogy hagyjam ott a papirokat, s holnap jöjjek 

vissza. Egy délutánon és egy éjszakán át izgultam, hogy mit fog mondani a dologról az igazgató. 

De egy kicsi reményem is volt, hátha megérti miről is van szó?! 

Másnap kopogtatva az ajtaján, belépéskor csak annyit mondott, hogy menjek le az 

ügyvivőkhöz és nyissak számlát a szervezetnek és minden oké. 

  Nagy kő esett le a vállamról, mert számításaim szerint csak egy napot fogok késni a  

másik 50 % kifizetésével. Barátok maradunk a szegediekkel, s a budapesti Új Kézfogás 

Közalapítvánnyal. 

Kezet fogtunk és megköszöntem a kapott segítséget, kedves román magánbank 

igazgatómnak. Ha nincs Ő,  bizony bajba kerültem volna itthon is, Szegeden is. 

Még csak annyit fűzök a dologhoz, hogy még Szegeden a vásárlás során szegedi 

javaslatra  elgondoltuk, hogy a második  50 %-t is fizessük ki Szegednek direktbe, nem lehetett! 

A pénznek ugyan azt az amerikai kitérőt kellett megtennie, csak visszafelé, s csak úgy érkezett 

meg Szegedre. 

Most már csak azt nem tudom, hogy miért is volt szükség ennyi banki herce hurcára, 

összesen 50.000 dollár adomány kifizetésére? Talán mert, nonprofit szervezet voltunk, vagy mert 

magyarok voltunk? Nem tudom. 

  Ami igaz, az igaz még ma sem tudom, hogy hány hazai és magyarországi szigorú banki  

törvényt sértettünk meg akkor, amikor a Mezőgazdasági Bank számítógépének az agya felmondta 

a szolgálatot, de nem volt más mit tennem! Örök hála a számítógép agyának halálára, mert így 

nem veszítettünk el egy  dollárt sem a beváltással. 

Ekkor összesen 41.260 kg  kukorica vetőmagot hoztunk át kb. 2100 ha bevetésére, 

gazdáink  megsegítésére.   
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A  Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének jelvénye 

 

ÁRVĺZ BÁNSÁGBAN. 

 

 Majdnem azt írtam „Árvíz Indiában”, ami egy  film emlékem, talán az első film amit 

láttam még Kolozsváron, magyar időben. Nekem az árvízről, ez volt az egyik emlékem  

szerencsémre, egészen a Kisküküllői árvízig 1970-ben, s később 2005-ig, amikor is a Bánság  

leginkább magyarok által is lakott falvait öntötte el a Temes. 

Torontálkeresztes, Ótelek, Gátalja, Magyarszentmárton mind olyan falvak ahol nagy 

károk  keletkeztek, s ott minden helységben gazdaköreink voltak. Segíteni kellett rajtuk.  

Előbb a székely falvakhoz fordultunk, s rögtön jött is a pityóka, 20 tonnás kocsikban s 

jöttek az adományozott ruhák is. Szerencsénkre már meg volt vásárolva az Agromec, volt udvar, 

voltak fedett helységek ahova tonna számra érkeztek az adományokkal teli TIR kocsik. Jött 

Újszentes polgármestere, hogy neki is ígértek adományokat, de nincs hova fedél alá tegye. Tegye 

le hozzánk, mondottam. Jött a katolikus tisztelendő, hasonló mondattal és hasonló válasszal ment 

el. 

   Csíkmadaras, Dánfalva, Karcfalva annyi pityókát hozott, hogy  megtelt két óriási szín. 

De elkezdtek jönni az ásványvizek, élelem, gyógyszerek s mindegyiknek helyet kellett 

biztosítani. A lerakással általában nem volt nagy baj, mert aki hozta az le is rakta, de az 

eljuttatása az nagy gond volt. Több tízezer ruha, faanyag, ajtók, ablakok, bútorok érkeztek. 

Levinni sem nagyon lehetett a falvakba, mert a víz még állt a kertekben, a mezőn, az utcákon, a 

házakban De az adományok egyre jöttek. 

 Első kérés, az árvizet szenvedettek közül, ami hozzám jött, az Torontálkeresztesről  

érkezett s érdekességként, legalább negyven pár különböző számú gumicsizmát kértek. Ilyen  

adományunk nem volt, s egy kicsit furcsának is tűnt a gumicsizma  kérése. Mindez addig volt 

furcsa, amíg megtudtam, hogy érdekességként, például Torontálkeresztest a falut magát nem    

öntötte el az árvíz, csak néhány újonnan épített házat a falu szélein. A régi falu házai ugyanis 

megmenekültek, s csak körbe vette őket az árvíz. Ezért csak csónakon lehetett a faluba bejutni, 

ahol száraz volt az utca. Ez úgy történhetett meg, hogy Torontálkeresztest egy több évtizeddel 

ezelőtt, egy régi helyen már elöntötte a Temes, s akkor a falu átköltözött egy kisebb dombra  

amely most megmentette a falut. 

 De térjek vissza a kért csizmákhoz. A kérést a falu mindenesétől néhai Mészáros Istvántól 

kaptam, aki, közgazdász létére, egyben vasárnap papi teendőket is végzett a faluban, s az ottani 

gazdakört is vezette. Ezért minden lehetőséget fel kellett mérnem, hogy a csizmák meglegyenek 

és még aznap lejussanak Torontálkeresztesre. Szervezetünknek erre nem volt pénze, így egy 

temesvári magyar vállalkozóhoz fordultam a kéréssel, aki megértette a kérés  fontosságát, s  
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délutánra csónakkal bevitte a negyven pár csizmát a faluba. Első siker! Ekkor felhívással 

fordultunk minden magyarhoz segítségért  és egy felhívást juttattunk el a Duna Tv-hez ,is 

amelyre  semmilyen választ sem kaptunk. Választ csak az Új Kézfogás Közalapítványtól kaptunk  

pénz adomány  formájában v etőmag vásárlásra. 

 Napok múltán, a temesvári  R.M.D.SZ is mozgolódni kezdett, s hirtelenében létrehozott 

egy alapítványt Reconstructió néven, amelynek alapító tagja lett a mi szervezetünk is. 

 Az első segélyezők között voltak azok a gazdakörök is, akiknek falvaikba a víz nem  járt 

bent. Így szénát, szalmát, lucernát, szemes takarmányokat juttathattak el az igazfalvi, a 

zsombolyai, újszentesi, újmosnicai, pusztakereszturi, csenei gazdakörök Ótelekre, 

Torontálkeresztesre, Gátaljára.  Szép és kitűnő segély megnyilvánulása volt ez a segélyeljuttatás, 

a gazdakörök részéről, a  bajba jutott gazdaköröknek. Emlékszem csónakon vitték be s szénát a  

keresztesi állatoknak. Örömmel jelentették a segítő gazdaköri elnökök, hogy hova tudtak 

takarmányt juttatni. Ez volt az első ilyen közös segélynyújtási akció, az alig megalakult 

gazdakörök között. 

De a az Újszentesen leraktározott krumplival baj volt, mert kezdett az idő melegedni és       

a krumpli romlani. Ezért segítségért folyamodtunk az újszentesi tanácshoz, a polgármesterhez, 

hogy biztosítson autókat a krumpli leszállításához. Minden bajba jutott falut megtöltöttünk  

krumplival, de azért sok el is romlott, a várakozás miatt. 

Sokáig válogatták az újszentesi  tanács munkásai  a krumplit, amíg sikerült kitakarítani a 

több tíz tonna zsákolt és az ömlesztett krumplit. S elkezdtük az élelmiszereket, köztük a  lisztet, 

húst, konzerveket, tésztákat, ásványvizet eljuttatni a bajba jutott falvakba.   

 Egyre több  kérés is érkezett és egyre több autóra ,rakodóra volt szükségünk amit a jólelkű 

polgármesterünk  Szilágyi Géza biztosított. 

 Egy nap maroktelefonon hívtak Magyarországról. Jakab István volt a M.A.G.O.SZ 

elnöke, s avval a kérdéssel fordult hozzám, hogy tudunk-e fogadni nagyobb  tételű malmi búza 

adományt, amelyet a Máltai Szeretet Szolgálat juttatna el a magyar gazdák adományából a 

bánsági árvízkárosultaknak. Ez az utolsó mondat megütötte a fülemet. Hogyhogy minden 

árvízkárosultnak? kérdeztem vissza. Igen, igen minden árvízkárosultnak!, volt a válasz. De ezt 

már nem tudtam lenyelni. 

 „Jakab úr, mi magyar gazdaszervezet vagyunk, válaszoltam, s így nekünk első sorban is  

a magyar árvízkárosult gazdákat kell segítenünk”. A határozott kijelentésre csak hümmögés 

érkezett az éterből. „Jakab úr, mi csak úgy vállaljuk el a segélygabona fogadását, ha a magyar 

gazdákat  fogjuk vele segíteni!”, erősítettem meg álláspontomat. 

„Én belegyezek, mondotta válaszként Jakab István, de mit szól az Ökuménikus 

Segélyszervezet, ami nemzetközi szervezet?” 

 „Még egyszer kijelentem, hogy csak ilyen feltétellel tudjuk fogadni és eljuttatni a 

segélygabonát”, válaszoltam  mérgesen. 

Ennyivel maradtunk, s azután kezdtek érkezni a nagy TIR kocsik 20-25 tonna búza 

rakományokkal. Naponta, otthon, reggel kezdték rakni az autókat az adományozó raktárakból és 

estére érkeztek általában a határra. S ilyenkor kezdtek érkezni a telefonok, hogy baj van            

„A megrakott autók itt állnak és nem akarják átengedni”, volt az általános telefonon érkező 

panasz. Ilyenkor fel kellett készülni a harcra és elmenni a vámhoz megvívni a román vámosokkal 

a csatát. Érdekes volt, mert majd minden alkalommal, csak kisebb hiányosságokért állították le a 

küldeményeket. Volt amikor éjjel 3-kor hívtak telefonon „Mérnök úr, mit csináljunk, itt vagyunk  

a nagylaki vámban és nem mehetünk tovább mert...”   

 Az akkori törvény szerint, az adományok behozatalának engedélyezésére vámhívatali 

engedélyre volt szükség és egy belelegyezés a fogadó részéről. Itt volt a legtöbb baj, mert mi nem 
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tudtuk, hogy honnan és mennyi búza, árpa, triticalé érkezik. Csak a határon tudtuk meg a 

mennyiséget és az adományozót, s ilyenkor helyben kellett intézkedni, másolatot adni a   

behozatali engedélyről és a befogadó írásról. Az is nehézséget okozott, hogy az adományozó egy 

gazda vagy vállalat volt, de a szállító az Ökuménikus Segélyszervezet. Ez sehogy sem ment a 

román vámosok fejébe, nem tudták megérteni ezt a vonalat. A kérdés az volt mindig, hogy a 

papirokat miért nem az adományozó állítja ki és miért a Segélyszervezet? Ezt hiába is 

magyaráztuk, nem  tudták de leginkább nem akarták megérteni azt, hogy miért segíti a magyar a 

magyart. 

          De baj származott abból is, hogy a román határon végzett vámkezelési költségeket ami  

úgy átlagban akkori pénzben 3 és 5 millió lej volt, minden autó után ki kellett fizetni. Az első 

autókat valahogy kiizzadtuk a közös pénzből, saját zsebből, de az autók egyre sűrűbben jöttek s 

már nem volt pénz. Ekkor fordultam a Reconstrukció szervezethez, hogy segítsenek. Ők 

megértették és Kelemen Orsolya személyében segítőre lelve, s egy állandó delegátus 

kinevezésével  a vámhoz,  megoldódott a szállítmányok  befogadása. Ugyanebben a  kifizetésben 

segített ft.Heinrich József újszentesi plébános úr is, akinek közvetítésével a vámköltségek 

kifizetésére szép összeget kaptunk a Temes-csanádi Katolikus Érsekségtől. 

 Nekünk továbbra is maradt a papírok gyártása, vámengedély másolat és befogadási  

nyilatkozat, s azok eljuttatása a határra, s ami nehezebb, a szállítmányonkénti több száz zsák 

lerakása az Agromec udvarán a fedél alá. A lerakásban, szerencsénkre a polgármesterünk mindig  

biztosított embereket, akik igaz, elég sokszor káromkodva rakták el a zsákokat mert majd minden 

esetben a munkaidejük után, azaz 4 óra után érkeztek az autók, amiket le kellet rakni. De egy liter 

pálinka mindig került, amivel végül is megbékültek. 

 A torontálkeresztesiek azt kérték, hogy a búzát ne mag állapotban vigyük le hozzájuk, 

hanem  kész kenyérként. Ez újabb gondot jelentett, mert a lerakott zsákolt búzát az újszentesi 

malomba és pékségbe kellett lejuttatni, s az abból kisütött kenyeret le kellett vinni  

Torontálkeresztesre. Ezt az útólsó műveletet szerencsénkre a polgármester úr végezte, nagy 

sikerrel. De a búza  mennyisége  egyre  nőtt, a zsákok megtöltötték az udvaron levő két több száz 

négyzetméteres  fedett gépszínt, (A nagyság érzékelésére elmondom, hogy ezekben a színekben, 

legalább 6 óriás kombájn és 14 traktor gépekkel fért el, ezelőtt). 

 S kezdtünk  azon gondolkozni, hogy  hogyan és melyik  árvizes  faluba  tudnánk eljuttatni 

a búzát. Szerencsére az árvíz kezdett vissza húzódni, melegedett az idő is és keményen dolgoztak 

a szegedi víz szivattyúk is. Így mi is neki kezdhettünk, a lerakott búzának az elosztásába, s az 

akkor érkezőt pedig egyenesen az árvizet szenvedett falvakba eljuttatni. 

  Újra autók és rakodók kellettek, de jöttek az újszentesi  tanács munkásai, s habár  

morogva is, de felrakták a zsákokat. Fizetni a Tanács és a Reconstrukció tudott. Mi pedig 

szerveztünk keményen. Állandóan kérni kellett a  polgármestert és a helyettesét, no meg Orsolyát 

a Reconstrukciotól. Azokban hónapokban a maroktelefonomon  elköltöttem legalább 3-4 millió 

lejt havonta. Állandóan résen kellett lenni, hogy valaki vagy valakik nem-e dézsmálják meg a 

nagy mennyiségű lerakott zsákos búzát. S állandó kapcsolatban kellett lennem Budapesttel, a 

vámmal, az árvizes falvak gazdaköri elnökeivel, a polgármesterünkkel, Orsolyával, a 

tisztelendőnkkel. 

 S mégis  milyen híreket is  hoztak a sofőreink akik a búzát levitték? Több esetben a búza 

lent volt, de nem volt ember, aki lerakja, a sofőr dobigálta le egyenként a teli zsákokat és nagy 

káromkodva mondta visszaérkezésekor, hogy többet arra felé sem fog menni. Egyik nap 

lementem Ótelekre s ott érdeklődtem, hogy az előtte való napon leküldött búzát sikerült-e  

szétosztani? Emlékszem Szabó Csaba gazdaköri elnök, akkori haragos arcára, aki csak annyit 

mondott: „Mérnök úr én nagyon haragszom magára!” S  vajon miért, villant át az agyamon s 
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rögtön kérdeztem is? „Mérnök úr, azért mert a tegnap küldött szállítmányt, a sofőrrel ketten 

kellett lerakjuk. Több búzát ide ne küldjön...”, mondotta keserűen. Kipótolva azzal, hogy nem 

kaptam a faluban két embert aki segített volna. Tolakodás csak a kiosztáskor van!                                                              

Ilyen is volt! 

 Magyarszentmártonba két 20 tonnás kocsival érkeztünk meg. De a magyarországi  

gépkocsivezetők  elmondása szerint olyan rossz utat mint Újvár és  Magyarszentmárton között ők 

otthon nem láttak. Igen, ez a kb. 2 km-es útszakasz  pont olyan állapotban maradt, mint amikor  

az oszrák-magyar monarchia itt hagyta. Azóta  több mint 80 év telt el, s a román államnak nem 

volt annyi pénze, hogy leaszfaltozza ezt a 2 km-nyi utat amely a  kicsi magyar faluba vezet. Igaz 

meg kellett várnia előbb, hogy a falu változzon át román többségűvé. Most már lehet aszfalt utat 

csinálni! 

 Máshol,  a román többség, amikor látta a  rengeteg  merő zsákban levő gyönyörű magyar  

búzát, piros-fehér-zöld csíkos zsákokban, az irigység és a sovinizmus megszólalt belőlük és  

követelték, hogy ők is kapjanak belőle. Ilyenkor a lágy szívű magyar gazdák, mindig juttattak 

nekik is. Ez a bánsági  valóság! 

        Lassan-lassan a végéhez érkezett a búza adományok fogadása. Magánszemélyeknek és  kft-

nek köszöntük meg írásban az árvízkárosultak nevében, a szíves és fontos adományokat. 

Összesen megyei szervezetünkön keresztül az árvízkárosult gazdákhoz jutott: 240 to malmi búza,  

a magyarországi gazdakörök adományából. Valamint 60 to búza, 5000 kg kukorica  és 5000 kg  

zab vetőmag, 5000 kg műtrágya és 500 liter Bactofil baktérium trágya az Új  Kézfogás 

Közalapítványhoz letett pályázat révén. Mindezen adományok értéke, akkori áron a szállítási 

költségekkel együtt, meghaladta a 2,3 milliárd lejt. A fentiekből jutott Ótelekre, 

Torontálkeresztesre, Magyarszentmártonba, Gátaljára, Szigetfaluba, Nagybodófalvára, 

Temesfalvára és Nagyomorra. A legtöbbet Ótelek kapta, 67 to malmi búzát és 25 to   

búzavetőmagot, majd  Torontálkeresztes  56  to malmi búzát és 25 to búzavetőmagot. Őszire a 

vetőmagot, a szorgos gazdák el is vetették. Nagyon sok helyt kiegészítve a magyar jó minőségű 

malmi búzával.                                            

 Komoly segítségemre voltak mind ebben a munkában Mészáros Orsolya és Bakos Alida  

megyei szervezetünk, két fiatal egyetemet végzett munkatársa. 

S, hogy az államunk is megadja a segítséget kb. egy hónapra reá miután befejeztük a  

gabonák kijuttatását az árvízkárosultaknak, egy nap szólt a telefon és csak annyit mondtak, hogy 

másnap menjünk be a Pénzügyi  Hatóság  1989-es Forradalom sugárúti irodájába az összes  olyan  

igazoló papirral, amivel behoztuk a búzát és a búza további sorsát igazoló papírokat. 

Másnap, egy nagy teremben fogadott egy nagy termetű finánc tiszt és gyanakodva  

kérdezte, hogy mennyi búzát hoztunk be, honnan és mi lett vele?  

 Csak ez a három kérdés érdekelte! S rögtön szóban el is mondtam, hogy az 

árvízkárosultak részére hoztuk be, s a búza ott van azoknál akiknek behoztuk. Erre ő az igazoló 

papírokat kérte. S elmondta, hogy ő úgy értesült, hogy egy nonprofit szervezet, mármint mi,  

nagy mennyiségű búzát hozott be Magyarországról és azt mi kiosztottuk a tagság között. S ez a 

nagy mennyiség nekik szokatlan, s a törvényt evvel áthágtuk. Rögtön kijavítottam, hogy habár 

igaz a nagy mennyiség behozatala, de a mi tagságunk nem egy szűkös kör, hanem 6-8 falu  

gazdái és azt is elmondtam, hogy nem csak a tagság  kapta a segélyt, hanem minden rászoruló. 

Arról, hogy  első sorban a magyar gazdák kapták, nem lett volna ildomos beszámolni. S ekkor  

kérni kezdte a vámpapirokat amivel behoztuk, bemutattam, meg volt elégedve. Ezután 

következett volna annak igazolása, hogy ki kapta és mennyit. S ekkor az „Úr” megszólalt a 

maroktelefonja hangján és 4 napra Bukarestbe rendelték. Rögtön bocsánatot kért és azt mondta, 

hogy  4 nap után újra találkozunk. Evvel a meghívással nagy szerencsém volt, mert ugye a búzát 



428 

mi behoztuk és kivittük a falvakba, de erőnk nem volt annyi, hogy ki is osszuk, az ottani 

gazdakörökre bíztuk a kiosztásukat és kértük minden úton-módon, hogy készítsenek a búzák 

szétosztásakor listákat és írassák alá azokkal, akik átvették az adományt. S itt bizony bajba 

keveredtem volna, első lépésben mert nem minden gazdakör küldte vissza, a  kiosztást igazoló 

listákat.  

 Viszont az elkövetkező négy napon, sikerült összeszednünk a listákat és így az ötödik 

napon nyugodtan tudtam szembe nézni a fináncal. A papírokat átvette és azt mondta, hogy az 

eredményről egy pár nap múltán értesítenek. Nyugodtnak tűntem, de azért bent forrongott 

minden bennem addig amíg egy csicsergő finánci női hang azt nem közölte, hogy várnak ekkor 

és ekkor a fináncoknál.   

 A megjelölt időben, már az asztala előtt vártam a fináncot, aki megérkezése után átadta a 

papírokat és kezet fogott, majd megköszönte fáradságomat és bocsánatot kért. Megnyugodtam, 

hogy meg tudtam nyugtatni a ficánkoló fináncokat arról, hogy a Magyarországról behozott búza 

minden szeme, oda került ahol szükség volt reá. S gondoltam, hogy evvel vége is az államunk 

segítségének, de tévedtem, mert hátra volt még a  vámhatóság, ahol szintén nagyon éber vámosok 

vannak, s akik észre vették, hogy egy részükre ismeretlen nonprofit szervezet, ekkora 

mennyiségű búzát hozott be és vajon, mit is csinált vele?   

 Most már több nyugalommal elővettem a fináncoknál győztes igazoló papírjaimat és  

bementem. Nem fogadtak, csak azt mondták, hogy ekkor és ekkor legyek otthon mert ki fognak 

jönni és ott ellenőriznek. Ezt telefonon is megmondhatták volna, gondoltam barátságosan. 

 Most már, kisebb izgalommal vártam a bejelentett két vámost. A lányok irodájában 

fogadtam őket, ahol kávéval kedveskedtek Orsiék nekik. Megitták, elbeszélgettünk minden 

másról csak éppen a behozott búzáról semmit. Addig amíg az egyik a feketébbik, erélyesen 

felszólított, hogy mutassam meg a  búza behozatali engedélyét, s a befogadó nyilatkozatokat. 

  S mutassam meg, hogy hol van leraktározva a sok behozott búza. Sorjában szépen 

minden előkerült addig amíg a raktárakra került sor, mert a raktárak helyett egy nagy csomag  

aláírt listát adtam át. Egy kicsit meghökkentek, mert nem erre számítottak, ők azt a nagy 

mennyiségű búzát szerették volna látni amit behoztunk, mert az ő információjuk erről szólt, 

ahogy ők mondták.                                   

 Csalódottságukat az is tetézte, hogy mindezeket a listákat, nekik át kellett nézniök és ellen 

őrizniök, s a személyeket a helyszínen, ha már a behozott búzát kiosztottuk. A dolog megoldása 

az lett, hogy avval az indokkal, hogy ellenőrzésre elviszik a papirokat, s közben lemennek a 

helyszínre ellenőrzésre, elmentek. 

 Két hét múlva újra kijött a két vámosunk és mintha meg akarnának szabadulni a 

papiroktól, az egészet az asztalomra tették és azt mondták, hogy minden oké, a nyilvántartás 

világos, s hogy a helyszínen is szúrópróba szerint ellenőrizték és meg vannak elégedve a dolog 

állásával. Érdekességként, később több gazdaköri elnököt is megkérdeztem, hogy valaki 

érdeklődött-e a listákról hisz’ a listákat alól ők írták alá és pecsételték le. Soha sehonnan sem 

kaptam ilyenszerű  igenlő visszajelzést. 

Végül is, vagy ennyire nem érdekli a román adminisztrációt a nonprofit szervezetek 

tevékenysége, hisz’ tőlünk bizonyára még ha bajba is tudtak volna keverni, akkor sem kaptak 

volna egy fityinget sem zsebbe, vagy annyira jó volt a nyilvántartásunk és annyira megbíztak 

bennünk, hogy egy feketekávéval megelégedtek.  

Azért a két alkalommal okozott idegességet és megvádolást nem szabad elfelejteni  
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MILYEN MAGYARORSZÁGI KAPCSOLATOK ALAKULTAK KI? 

 

 Erről röviden szeretnék beszámolni, mert minden amit  tettem az elmúlt tizenöt évben itt  

Temes megyében a magyar gazdák érdekében, ahhoz segített egyrészt, hogy kapcsolatokat tudjak 

teremteni Magyarországon, s másrészt minden magyarországi kapcsolat pedig  segített abban 

munkámban, hogy a gazdáknak segítsek. 

 Itt sem időrendi sorrendben fognak megjelenni a kapcsolatok, hanem inkább az emlékezet 

adta  fontossági sorrendben. 

 Első olyan emlék amely Magyarországra vezet, s egyenesen a magyar Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztériumba az Bónis Lajos úrhoz köt.  Ki volt ez az  öregúr?                                                  

          Ő a minisztériumban dolgozott és egy magyar érzelmű ember volt, s különösen szerette az 

erdélyi és a határontúli magyarokat. Én úgy jutottam el hozzá, hogy hírét vettem, Farkas Zoli  

barátom útján, aki akkor az újonnan alakult R.M.G.E ügyvezető elnöke volt, hogy ez az úr több 

olyan használt autót juttatott el az erdélyi gazdakörökbe, amelyeket itt jól tudnak használni s, 

hogy mi, a mi szervezetünk ebből kimaradt. 

Gondoltam, hogy vagy egy autót, vagy valami mást csak kieszközölök tőle. Felmentem 

Budapestre, a Kossuth térre, az ott levő minisztériumba, ahová egy kicsit nehezen, de bejutottam, 

egészen Bónis Lajos úrig. Szívélyesen fogadott és kikérdezett arról, hogy honnan jöttem, mivel 

foglalkozom, s miért  kerestem fel?    

  Szép sorjában minden kérdésére válaszoltam, s úgy látszik, hogy befogadott emlékei közé 

és segítséget kínált és ígért. „Igaz, az autók már elfogytak, mondotta mert a posta kimustrált  

autóit már mind elhoztam és odajuttattam Erdélybe, Felvidékre, a Vajdaságba”. Így, nekünk már  

nem maradt, de elküldött vagy két olyan irodába ahol támogatásra számíthattam. S ami a 

legfontosabb, hogy Ő hívta fel a figyelmemet, az akkor alakult Kézfogás Közalapítványra és 

elmagyarázta, hogy hogyan lehet pályázattal pénzhez jutni. Ez felvillanyozott! Már tettre kész is 

voltam, s gondolkoztam az első pályázati témán is. De előbb fel kellett mennem a felvonóval 

vagy két emeletet abba az irodába, ahová küldött Bónis úr. Utam közben furcsa felvonóra 

akadtam, elől teljesen nyitott volt, s csak az elejének az alján volt egy kb. 30-40 cm magasítás, 

ami majdnem végzetessé  lett  számomra. A felvonó nem  gombnyomásra  jött és ment, hanem ez 

egy állandóan lassan le és felfelé járó felvonó volt. Nem állt meg egy emeletnél sem, csak be 

kellett lépni. Érkezéskor be akartam lépni én is, hogy a következő emeletre felvigyen de a lábam  

az átlépéskor fennakadt az elválasztóban és így féloldalra beestem a fülkébe, a lábam meg 

fennakadt. Próbáltam behúzni, de nem ment  mert a bakancsom nehéz volt és megakadt, hideg 

tavasz volt, felállni sem tudtam és  nagyon közeledett a felső fal, amely végzetessé  tehette volna 

lábam létét. De az utolsó pillanatban az Úr megsegített és le tudtam húzni a bakancsos lábam. 

Megmenekültem!  

  Sok ígéretet kaptam, kérvényeket is hagytam ott, amiben a felajánlott segédeszközöket, 

írógép, asztalok, székek, oktatói anyagokat stb kértem. De sajnos a Bónis úr által felajánlott   

dolgokból, semmit sem kaptunk meg, mert nemsokára jött a kormányváltás s Bónis úr kikerült a 

minisztériumból. Később hallottam, hogy meghalt a jó szívű úr, aki talán-talán Erdélyből ment ki 

talán Brassóból, vagy környékéről 1945 után Magyarországra.       

 Nemsokára még találkoztam az akkoriban alakuló Határontúli Magyarok Hivatalában 

dolgozó Keszthelyi Gyula iskolatársammal, aki nagy kardvívó volt Kolozsváron, s aki   

érdekességként nem emlékezett reám, de amikor elmondtam, hogy én is „reffes” voltam  

Kolozsvárt, mindjárt segítségemre  lett. 

Egy cseppet írnom kell azokról a magyarországi  alapítványokról amelyekkel kapcsolatba 

kerültem, s akik nagyon sokat segítettek szervezetünkön. A Kézfogás Közalapítvány, az Új 
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Kézfogás Közalapítvány, a Corvinus Zrt., az Apáczai Közalapítvány, Nemzeti Kulturális 

Minisztérium pályázati lehetőségei, a Szegedi „Segély a stabilitásra”, CBC Phare határokon 

átnyúló pályázatai, a Szülőföld Alapítvány és a valamikor a budai hegyen székelő Határon Túli 

Magyarok Hivatala.  

 Szép emlékem van a Kézfogás Alapítványtól Bencsik László úrról és a Várhegyi 

titkárnőről aki  egy alkalommal nagyot segített rajtam. Amit sebtiben el is mondok. 

 Az Agromec megvásárlásával kapcsolatban voltam bent az Új Kézfogás akkori 

igazgatójánál, aki valamilyen oknál fogva, sehogy sem tudott, vagy nem akart segíteni Egy órán 

keresztül magyaráztam, hogy miért van szükség pénzre, támogatásra. De ő nem és nem. 

Szomorúan jöttem ki az igazgatótól, s ekkor lépett hozzám Várhegyi titkárnő. Láthatta a 

lehangolt képemet és megkérdezte, hogy „Mi a baj?” Elmondtam neki s kis gondolkodás után  

egy tanácsot adott, amely később nagyon sikeres volt. Elmondta, hogy az Új Kézfogás 

Közalapítványt a Határon Túli Magyarok Hivatala egyik alelnöke, vagy igazgatója ügyeli fel, s 

menjek el hozzá és mondjam el neki a kérésemet. A címet is megadta. Elindultam szomorúan, de 

egy csepp reménnyel a szívemben. Kint esett az eső, csúnya őszi eső volt és hideg. Gyalog 

elmentem annak a busznak a megállójához, amely felvitt a budai hegyre, mert ott  volt a Határon 

Túli Magyarok Hivatala s ahogy mondták pont abban a villában, amelyben a  háború végén a  

német Gestapo székelt. 

  S jött is a magas számú, hegyre mászó IKARUS busz, s felszálltam. A  busz vezetőtől 

rögtön megkérdeztem, hogy hol kell leszállnom azért, hogy ezt és ezt az utcát elérjem. Nem 

tudom mit látott rajtam a buszvezető, de rögtön jelezte, hogy segít mert ő is székelyudvarhelyi 

mint én. Nem javítottam ki, s annyira ismertem Udvarhelyt, hogy egy-két szóban igazoljam  

udvarhelyi létemet, amire sok jó tanácsot, s a pontos útleírást meg is kaptam. Már csak az elég 

hosszú gyalog út volt hátra a Hivatalig, a hideg  esőben. 

 Megérkeztem megfázva, átázva és egy kb. egyórás várakozás után amíg  meg is száradtam 

és meg is melegedtem, egy gyűlésből jövet fogadott a keresett aligazgató. Elmondtam részletesen 

kérésemet és ígéretet kaptam a támogatásra, amely be is igazolódott, megkaptuk a szükséges 

támogatást. Köszönet Várhegyi titkárnőnek! 

Jó kapcsolat alakult ki a Hódmezővásárhelyi Hómezőgazda Rt. termelési igazgatójával 

Hatala Mihállyal, aki többször jött át meghívásunkra előadásokat tartani és Huszár Lajos úrral aki  

a Hódmezővásárhelyi Gazda Egyesület elnöke volt, s aki szintén kiváló előadásokat tartott 

Óteleken, Zsombolyán, gazdáinknak még akkor is amikor az előadás megkezdése előtt egy fél 

órával a hazai rossz utak következtében gumit kellett s cserélnie, kényes kocsiján. De itt  

Hódmezővásárhelyen volt egy hölgy Gulyás Márta is, az akkori igazgató titkárnője, akiről külön 

kell írnom. Gulyás Márta  több esetben  is segített. rajtunk.             

                                    

KIÁLLĺTÁS ÉS ÉJJELI SZÁLLÁS. 

 

 Ugye akárhol, ha az igazgatóhoz akarsz bejutni az csak a szíves vagy a szívtelen titkárnőn 

keresztül történhet meg. Gulyás Márta az első kategóriába tartozik, legalább is az én véleményem 

szerint. 

 Az egyik évben a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kiállításon Románia volt a 

meghívott díszvendég, s ekkor már ismert minket Gulyás Márta, mert többször konferált be 

minket a Hódmezőgazda Zrt. igazgatójához. Ezen kiállítás alkalmával Gulyás Márta javaslatára 

az R.M.G.E Temes megyei szervezetét is meghívták mint kiállítót. Mi addig sohasem állítottunk 

ki, mindig csak hívő látogatói voltunk mindenféle kiállításoknak. Gulyás Márta feladta a leckét. 

Kiállítani valókat kerestünk és szerencsénkre találtunk is. 
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 Finom temesrékasi vörös bort kínáltunk látogatóinknak, de poharastól, nagy sikere volt. 

Rongyszőnyeget vittünk az igazfalvi asszonyok munkáját, mind ott maradt, megvették. Finom 

eperpálinkák egy fél óra alatt elpárolgott, vesszőből fonott igazfalvi kosaraink is ott maradtak, 

nem is beszélve a vaddisznó kolbászról és sonkáról amelyet pálinkával nyomtattak le  

ismerőseink. Nagy sikerünk lett, olyannyira, hogy a kiállítás után egy elismerő oklevelet is 

kaptunk. A kiállításunkat Bakos Alida és Mészáros Orsolya (Orsi) munkatársak sikeresen 

szervezték meg. 

 De, hogy örömünk ne legyen teljes, a kiállítás után  egy pár nappal, hív Gulyás Márta és 

majdnem sírva, de azért nagyon mérgesen mondta el a telefonba, hogy mi is történt. Amikor 

elmondta  én sem hittem, hogy ilyesmi is megtörténhet és először egyszerűen nem is hittem a 

hírt. Csak később hosszas gondolkodás  és utána érdeklődés után tisztult meg a zavaros kép. 

Lássuk a történteket, a történés sorrendjében. Amint írtam az elején, a kiállításra Románia 

is meg volt hívva,  mint  díszvendég, ezért több városból  is  szerettek volna részt venni a 

kiállításon, így a Kolozs megyei R.M.G.E  testvér szervezet is. A kiállítás előtt felhívott az ottani 

akkori elnök Vákár  István mérnök-közgazdász, hogy valamilyen módon segítsek mert onnan is 

vannak, akik  részt akarnak venni a kiállításon, de nincs meghívójuk, s a határon meghívó nélkül 

nem tudnak átmenni. Nekünk volt, mert mi csináltunk magunknak. Írd és mond, nekik is 

fabrikáltam jóindulatból egy olyan hamis meghívót mint magunknak, de névre szólót, s amiben 

azt  igazolta a Hódmezőgazda a román  határőrök felé, hogy a meghívottnak biztosítva van az 

útiköltség, a koszt és a szállás részükről. Jelzem, a mi meghívónkban is ez volt beírva, de mi 

sohasem használtuk fel a meghívókban leírtakat, mert tudtuk, hogy ez csak a határőrök 

becsapására készült. Elkészült a hamis meghívó, faxon el is küldtem Kolozsvárra és meg is 

feledkeztem róla. De nem az a személy is,  aki  kapta a meghívót, s aki  fiával együtt vett részt a  

kiállításon. Ők az írást igaznak értették és este a kiállítás bezárása után jóval, egy kissé 

pityókosan keresni kezdték a Hódmezőgazda Rt. igazgatóját, mert ő írta alá a meghívót, hogy hol 

vacsorázhatnak és hol  szállhatnak meg?, (A pecsét is és az aláírás is hamis volt). 

 A Hódmezőgazda igazgató ura, pont a mezőgazdasági miniszter számára rendezett  

hivatalos, ünnepélyes esti fogadáson volt, s ott keresték a mi látogatóink. Szerencsére Gulyás 

Márta fogadta a látogatókat és elszörnyülködve olvasta a bemutatott meghívóban foglaltakat. 

Márta tudta, hogy miről van szó, hogy a meghívó hamis, de a két pityókos látogató a meghívó 

szerinti vacsorát és a szállást követelte. Nehéz helyzetbe került Márta, este 10-kor vacsorát és 

szállást találni két személy részére akkor, amikor a kiállítás alkalmával Hódmezővásárhely 

minden ágyára legalább két személy jut! 

 Előbb próbálta megmagyarázni, hogy ők ilyen meghívót nem adtak senkinek, s nem is 

tudnak segíteni, de a két pityókos embert nem tudta lerázni magáról. Kitartottak pityókos  

fejükkel. Kétségbe esésében Márta telefonálni kezdett mindenfelé, s több telefon után sikerült 

vacsorát és két ágyat találnia a protokoll szállodában. Ahová a mi két emberünk imbolygó 

lépésekkel elment, vacsorázott és lefeküdt, pont a mezőgazdasági miniszter melletti szobában. 

Feltehetően a román mezőgazdasági miniszter részére fenntartott ágyakban, aki szerencsére a 

fogadás után haza utazott, temesvári lévén. 

Nagyon szégyelltem magamat Márta előtt, s még most sem tudom, hogy megbocsájtott-e 

vagy sem. Igaz, a következő találkozásunk alkalmával megbeszéltük az esetet, s akkor már 

kacagva mesélte el újra a dolgot, s én pedig újra bocsánatot kértem től. Habár nem akarattal 

csináltam a félreértést, s csak a hülye román-magyar viszonynak köszönhettük ezt is. Vákár 

kollégának is elmondtam, s ő is majd meghűlt a történtektől és bocsánatot kért  

figyelmetlenségükért. 

            Két olyan személyről és a körülöttük dolgozó munkatársakról is írnom  kell, akikkel sokat   
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működtünk együtt az elmúlt évek során. 

 Az egyik jó munkatárs Hódi Pál volt, akinek személyében együtt dolgozhattunk a 

Csongrád Megyei Agrárkamarával és a mórahalmi Mórakert T.É.SZ-el, ugyanis mind két 

szervezet  elnöke volt. 

   Érdekességként mondom el, hogy  megismerni Hódi Pált, egy tőlünk legalább 400 km-re 

levő személy, a Maros megyei R.M.G.E elnöke, Csomós Attila  segített, ami pont fordítva kellett 

volna történjen. Ugyanis mi a csak 100 km-re levő kellett volna összehozzuk őket. De ők 

előnyben voltak, mi későbben ébredtünk.  

Ezelőtt úgy 10-12 évvel, most 2010-ben vagyunk, Csomós Attila levitt Mórahalmára, ahol 

akkoriban kezdett megszületni a később országos elsőséget kivívó T.É.SZ. Akkor még egy régi 

átalakított raktár működött, ahol mindenféle gyönyörű zöldségeket és gyümölcsöket kézzel 

osztályoztak és csomagoltak. Megjegyzem, mindezt a munkát utolsó látogatásom alkalmával 

2009-ben, óriás és modern csarnokokban, hűtökben, dán, holland, olasz és német gépek 

számítógépes vezérléssel végezték. S hűtővel felszerelt  nagykocsik hordták szét az országba és a 

világba. Csak a zöldségek és a gyümölcsök minősége volt állandó és kitűnő. 

Akkor este el is látogattunk Hódi Pál elnök családjához is és egy-két pohár finom bor 

elfogyasztása után, barátságra is léptünk. Ennek alapján már akkor bátorkodtam érdeklődni a  

szövetkezet létrehozásának a körülményeiről s megkérdeztem Hódi Pált: „Mondja elnök úr! Mi 

volt a legnehezebb dolog a szövetkezet  megalakításakor?” Egyszerű és igaz választ kaptam,  „A 

legnehezebb volt, az emberek gondolkodás módját megváltoztatni”, válaszolt az elnök. Egy 

malomban őrlünk, itthon vagyunk, gondoltam akkor. S akkor én is elmondtam, hogy nekünk is 

hasonlóak a tapasztalataink. 

  Később én is és Hódi Pál is felhasznált minden adódó lehetőséget, hogy  megismertessük 

a mi bánsági gazdáinkkal a mórahalmi siker útját. Nagyon sok csoportot vezettem Mórahalmára 

ahol Hódi Pál mindig elmondta, hogy a kezdő 52 gazdából hogyan lett több szász bedolgozó 

gazda. De Hódi Pál is minden meghívásunkra itt volt hol Temesváron, hol Zsombolyán, hol 

Újszentesen vagy Igazfalván, faggattuk őt és igazgatójukat. Sajnos gazdasági kapcsolatot nem 

tudtunk kialakítani velük pedig többször megpróbáltuk, de nem sikerült sohasem. Lehet, hogy ők 

túl nagyok voltak ahhoz, hogy hozzánk a kicsikhez letudjanak hajolni. Nem tudom! 

 Tudtommal az egész Mórahalma közel áll a F.I.D.E.SZ-hez s így Hódi Pál is. Ezt  

érzékeltem sok esetben, a vele való meghittebb beszélgetések alkalmával is. Azért tőlük sok 

mindent tanultunk, az egyik ilyen volt  az, amikor egy vendéglői asztal mellett megkérdeztem 

Hódi Pált és kereskedelmi igazgatójukat, hogy mondanák meg ők mint a legilletékesebbek, hogy 

az ő szövetkezetükben termelt zöldségek, a paradicsom, a paprika, az uborka mennyire  

biotermékek? S hogy kitől  és mitől függ a zöldségeik nővényvédőszerrel való megterhelése? 

Őszinte választ  kaptam, „Egyedül a termelő becsületességétől!” 

  Egy másik tanulság: egy tavasszal tárgyalásra érkeztem hozzájuk. Meglepetésemre ott 

találtam  a Lugoson megismert  Vas megyei  Agrárkamara szintén Fideszes elnökét, akivel egy  

kellemes estét töltöttünk Lugoson. Megörvendtünk egymásnak s együtt mentünk meglátogatni, 

Mórakert hatalmas tárolóit. 

 Belépéskor meglepődtem, mert ott addig nem nagyon látott „big” zsákokat láttam olyan 

1000, 2000 és 5000 kilósokat, teli sárgarépával, alföldiesen, és murokkal erdélyiesen. Közel 

léptem és rajtuk francia feliratokat láttam, meglepődtem: „Mit keres a francia termék 

Mórahalmon a raktárban?”, kérdeztem. 

 A válasz: „Az ősz olyan rossz volt, annyira esős és fagyos, hogy a  sárgarépát  nem tudtuk 

felszedni, de nekünk a szupermarketekkel szerződésünk van, s ha nem látjuk el őket árúval 

elveszítjük a piacunkat, s ezért hoztuk be a sárgarépát Franciaországból”.  
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 A piacok megtartása volt napirenden. Ezután átmentünk egy közeli vendéglőbe ahol  

finom ebéddel  kínáltak meg, s ahol minden bécsi szeleten, (a bécsi szelet az én legfinomabb  

ételem, még a kolozsvári Bécsi lányok vendéglőjéből), egy kicsi-kicsi piros-fehér-zöld 

zászlócska volt. Mindenki a bécsi szelet elfogyasztása előtt leszedte a zászlókat s az asztalon levő 

hamutartóba rakták, csak nekem az erdélyinek voltak szentek, ezen kis magyar zászlók. Úgy 

dugva, össze szedtem őket, zsebre tettem és hazahoztam és még ma is az asztalomon van a három 

kis mórahalmi piros-fehér-zöld zászló. Nekem a piros-fehér-zöld zászló szent, nekik mindennapi! 

 Egy másik személy, akire szívesen gondolok Kovács Ferencné, akiről az évek hosszú 

során gyanítottam, hogy M.SZ.P-s, de ezt sohasem kérdeztem meg tőle, pedig sokszor 

beszélgettünk. A vele való ismeretségem még a szegedi Progress Alapítványtól kezdődött. 

Pályázati  közös munkánk volt, s ő mindenben segített. S egyre jobban megismerve egymást, s 

látva a gyors mozgását és akaratos viselkedését, nyitott székelynek vélt tekintetét egy  

alkalommal meg is kérdeztem, hogy „Véletlenül nem székely származású?” 

 Elkacagta magát s vissza kérdezett? Hogy miből gondolom? S elmondtam, hogy mozgása, 

beszéde, (nem a hangsúlya!), az édesanyáméra hasonlít. „Nem, nem, alföldi vagyok, a   Szegedhez  

közeli Derekegyházáról”.  

  Sokszor segítette ki szervezetünket tanáccsal, közös pályázatokkal, jó szóval. Eljött 

többször  Újszentesre, köztük a  90 éves Gazdaköri évfordulónk ünnepére. Sok közös pályázatot 

valósítottunk meg vele gazdáink megsegítésére. 

 Egy másik személy, aki szintén az Agrárkamaránál dolgozott Seprényiné Erdei Gizella 

volt. Őt még egy Hódmezővásárhelyi Kiállításon ismertem meg. Szerény, munkás, jó család 

anya. Ő volt az aki minden közös kirándulásunkra elkalauzolt. Elkalauzolt Mindszentre a 

nyúlászatra, Hódmezővásárhelyre a Főiskolára, s egy kerámikushoz, akit neve után székelynek  

gondoltam és ezirányú kérdésemre azt válaszolta, „Igen gyergyói vagyok”. Nagyon szép 

kerámiákat készít. Érdekes volt az a nap, mert az újszentesi tagsággal voltam  

Hódmezővásárhelyen és a városban gyalog járva, sok helyt az ablakban gyönyörű színes Nagy-

Magyarország térképet láttunk. Jól megnézték mindegyiket az újszentesiek, majd hozzám 

fordultak, hogy vigyem el őket oda ahol megvásárolhatnának egyet-egyet ők is. 

  Nagy-Magyarország térképet ők addig nem is láttak és az ott látott gyönyörű  térképek  

felvillanyozták képzeletüket, érdeklődésüket, magyarságukat. Talán nekem esett a legjobban az 

egész történet. 

Egy másik alkalommal az igazfalvi és környéki gazdákkal panziólátogatáson voltunk 

Csongrád megyében, szintén Gizike kalauzolásával. Ez a látogatás három nagy  emlékkel maradt 

meg emlékezetemben. Az első, az a Csongrád megyei Homok-hátság, tiszta homok útjaihoz 

kötődik szorosan. Egy román busszal voltunk úton és megérkezve Sándorfalva határába,  

meglátogattunk egy szemre való panziót. Minden tetszett, bementünk, még falni valót is kaptunk, 

de amikor kiléptünk, szörnyülködve láttuk, hogy buszunk az út homokjában forgolódva, úgy  

feltúrta maga körül a homokos utat, hogy nem volt kiút a homok kátyúból. Ott a 

homokdzsungelben, a szomszédok nagyon messze vannak egymástól, s így nehezen kaptunk 

olyan járművet amellyel  kihúzható lett volna az  elsülyedt  buszunk. Az egyik kb. 2 km-re levő 

szomszéd egy kerékpárt tudott csak ajánlani, hogy avval mentsük a buszt? 

 Végül is egy izmosabb traktor érkezett, telefon hívásra, és az rántotta ki a buszunkat a  

homokból. Igaz ez már a harmadik traktor volt. De ezután, már tovább menni is alig mert a 

soförünk, s megállani még annyira sem. De még hátra volt a homoktengerből való kijutás egy 

országútra, amelyet nagy  nehezen találtunk meg, de csak úgy, hogy egy helyi vadhomokon járó  

kisautós, aki utánfutójával hordta a zöldséget a piacra, elénk állt és kivezetett a Csongrád felé 

vezető útra. Úgy gondoltuk, hogy megmenekültünk az utak gondjától, de nem  így volt. Csongrád 
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városa volt a következő úti célunk és egy kisebb megállás után, egy nagyon szép panziónál, 

elindultunk a végcél felé, ahol egy borkóstoló várt ránk. A buszunk sofőre és a tagság is  

nyugodtan várta az érkezést, a busz falta a kilométereket, s az autóban mély csend volt, mert egy 

kicsit fáradtak is voltunk már.  De a Gizike telefon kapcsolata szerint már nem is voltunk messze 

a célponttól, amikor mit látnak szemeim, előttünk egyszerűen elfogyott az aszfalt, de az úttal 

együtt! Előttünk csak bokrok és kisebb fák voltak. Hova jutottunk? 

 Előbb mindenki megijedt, de az eset annyira  nevetséges és váratlan volt, hogy  a második  

pillanatban mindenki kacagásba tört ki. Egymásra néztünk és kérdeztük magunktól és 

szomszédunktól, hogy ez, hogy lehet?  Előttünk elfogyhat az út? Milyen országban vagyunk? 

  De ez felvillanyozta Gizikét és rögtön elővette maroktelefonját és hívta a cél embert, aki 

szintén nagyon nevetségesnek találta a helyzetet, de elmagyarázta, hogy térjünk meg a busszal s 

az első jobboldali letérőnél térjünk le az útról és még egy jobbra térés után elérjük a borkóstoló 

helyéül kiszemelt panziót. Úgy tett a sofőrünk, de amikor elértük a letérőt, újra földbe 

gyökereztek a  buszunk kerekei, mert előttünk újra  finom, selymes, villogó, sima  homok  mezei 

út állott. A busz vezető  keresztet vetett, (román volt, egyedül a buszon). Gizike is  komolyra 

vette a dolgot és rögtön telefon végre hívta a minket váró panzió tulajdonost, aki nekem is egy  

régi ismerősöm volt még a Szegedi Gabonakutató Kht.-től, hogy mit tegyünk? A minket váró 

panzió tulajdonos, aranyos nyugodtsággal azt tanácsolta, hogy induljunk csak el nyugodtan a 

busszal, s csak ne álljunk meg sehol. Sikerült meggyőzni a  buszsofőrt és elindultunk, sikerült 

beértünk. 

 Később tudtuk meg, hogy a semmibe vesző út, az egy tervezett vízrendszerhez vezetett 

volna, ami soha sem épült meg. Még annyit Giziről, hogy ő bánsági származású. Édesapja Erdei 

Péter (1928-2001) neves agrotehnikai kutató és több búza fajta előállítója (például ő állította elő a 

nagysikerű GK ötmagom őszi búzát), a Krassó-Szörény megyei Jam nevű faluban született. 

 Egy másik fontos személy volt részemre Kis Pál Ferenc hódmezővásárhelyi gazda, akit 

mint helyi gazda ismertem meg. Később lett az ottani Gazdakör elnöke, majd a Csongrád Megyei  

Gazdakörök Egyesületének az elnöke. Igazi magyar alföldi, beszédében szögediesen ö-ző,  tanult 

gazdaember volt. Ha jól emlékszem úgy 300 ha körüli területet dolgozott meg, s ismeretségünk 

elején sertéseket is tartott. Sokat beszélgettem vele, érdekelte kisebbségi sorsunk, s azt 

ajánlottam, hogy ha minket erdélyieket meg akar ismerni, menjen el egy nyáron a Székelyföldre. 

A következő nyáron el is ment, visszajövetele utáni találkozásunkkor, nagyon meggyőzően azt 

mondta a tapasztaltakról, hogy „Igazad volt, az igazi magyarságot Erdélyben lehet megtalálni, a 

székelyek között. S oda kéne küldeni, legalább minden második anyaországi magyart, hogy a 

magyarságot megtanulják. Én ott újra születtem magyarságomban”, mondotta határozottan. 

Ennél szebbet nem halhattunk az erdélyi magyarokról-székelyekről. Egyszer meghívtam 

Kolozsvárra,  makói barátjával Nagy György József mérnökkel egy R.M.G.E országos 

összejövetelére. Eljöttek. Ezen a gyűlésen fel szólalt, egy az M.SZ.P-s kormány Földművelésügyi 

és Vidékfejlesztési Minisztériumának az államtitkára. Emlékszem hódmezővásárhelyi barátom, 

nagyon odafigyelt a beszédre, amelyről a következő szünetben csak annyit mondott, „Miért 

beszélnek ezek kétféle képen, nálunk egyféleképpen és itt másként? Hazugság volt az egész 

beszéd”. 

  Kis Pál Ferenc a következő évben a választásokon, a Gazdakörök képviseletében  

bekerült a magyar parlamentbe, a Fidesz színeiben. Amikor először találkoztam vele, mint  

magyar parlamenti képviselővel, gratuláltam neki. S ő válaszként nagyon szomorúan  mondta, 

hogy „jobb a traktoron szántani otthon, mint napokat ülni a parlamentben és hallgatni a sok 

hazugságot”. Az első adódó alkalommal ott is hagyta parlamentet. Később össze hozott az 

orosházi Gazdakörrel és annak elnökével Horváth József gazdával. Vele kapcsolatban csak egy 
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kérdésem vetődött fel. Miért hozott össze Békés megyei gazdakörrel és nem Csongrád 

megyeivel? Ezt  soha nem kérdeztem meg tőle, s így a válaszom sincs reá. 

 Horváth Józsi barátommal sok közös akciót szerveztünk. Látogatásokat szerveztünk, s 

megkezdtük a gazdasági kapcsolatok kialakítását is. Vele sokáig a kapcsolatot az interneten 

keresztül tartottam. 

 Még írni szeretnék Nagy György József makói mezőgazdasági mérnökről is, aki amikor 

megismertem az első látogatásunk alkalmával, még több lábon álló termelő volt. De hamar 

lemondott például a sertéstartásról, mert nem volt kifizetődő. A következő látogatásunkkor már 

üres, elhagyott sertés ólak voltak a farmja udvarán. De volt 5 óriási nagy, bozontos magyar 

komondora amelyekkel mindig büszkélkedett. Nagyon okosan gazdálkodott, komoly példaként 

hoztam fel gazdáink részére, ezért többször is meghívtam Temes megyei előadások tartására. 

Érdekes történetről számolhatok be vele kapcsolatban. Sok esetben amikor Magyarországra 

mentem mindig vittem magammal a temesvári Heti Új Szó számait. Ezekből amerre jártam 

mindig juttattam azoknak, akikkel kapcsolatba kerültem. Így jutott el ebből a lapból, több szám is  

Nagy György Józsefhez, aki rendszeresen el is olvasta. Neki kapcsolata volt az igazfalviakkal,  

ahova ünnepek alkalmával át-át jött egyedül, vagy egy makói küldöttséggel. Ezeken az 

ünnepeken, sok esetben ő főzte, a finom makói receptű bográcsgulyást. Egy ilyen alkalommal a 

Heti Új Szó főszerkesztője Graur János úr odalépett hozzája és egy Heti Új Szó példányát 

nyújtotta át avval, hogy ismerje meg az újságot. Oda nézett az üst felett, az odanyújtott újságra, 

megnézte és azt mondta „Én ezt az újságot ismerem, Kiss Karcsi szokta elhozni nekem”. Erre 

nagyon meglepődött a főszerkesztő, hogy a Heti Új Szót még Makón is ismerik. 

S az egyik dolog, ami nagyon tetszett  nekem, vele kapcsolatban, s amiben éles  

gondolkodásáról adott számot az volt, amikor elmesélte, hogy hogyan fogja nyereséggel 

kicserélni újra az egész gépparkját. Elmondta, hogy milyen összeget tud beinkasszálni a  használt 

gépei eladásából, mennyi pénzt tud pályázattal biztosítani, s ebből milyen értékben tud úgy új 

gépparkot vásárolni, hogy még 15-20 % nyeresége is legyen. Terve nagyon meggyőzőnek tűnt és 

egy év múlva láttam, hogy büszkén, egy reggel kigördül egy új traktoron a farmjáról. Terve 

sikerült, ilyen  gondolkodásra lenne szükség minden gazdaságban. 

 Szólnom kell Huszár Lajosról, aki a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egylet  elnöke volt, s 

akivel szép terveket szőttünk a közös munkával kapcsolatban. Igaz a közösen írt pályázatunk nem 

nyert, de az ő szakmai tudása átjutott Temes megyébe is, ahol több előadást tartott nekünk a több 

mint 40 éves sertéstenyésztői tapasztalatairól. 

 Még van három olyan magyarországi ismerős, akikről föltétlenül írnom kell, Dr.Kiss 

Tibor, Dr.Széll Endre és Demeter Enikő. Azért írtam őket egy közös csoportba, mert közös  

dolgaink is voltak. Dr.Kiss Tibor a Szegedi Gabona Kutató Kht. értékesítési igazgatójaként  sokat 

segített nekünk,s így elég közel kerültünk egymáshoz. Kiss Tibor édesapja Székely-Keresztúr 

mellől származott és Tibor is örömmel mondta mindig, hogy székely vér is van benne. Egy 

alkalommal amikor a Tisza-partján egy Halászcsárdában, a finom tiszai halászlé és a haltepertyű 

elfogyasztása után sörre került a sor, s koccintásra nyújtottam sörös bögrémet, reám szólt,hogy 

„Nem tudod, hogy a 13 aradi vértanú halála óta, magyar ember nem koccint sörrel?” Nem 

tudtam, s akkor megtanultam! 

 Széll Endre abban segített a legtöbbet, hogy minden  indítványunkban  benne volt és 

ténylegesen is jó kolléga  lett. Egy alkalommal elvitt a Debreceni egyetemre ahol sok mindent 

újra tanultam a talajtanból. Itt tudtam meg, hogy Dr.Lazányi Endre, aki a Kolozsvári 

Agrártudományi Egyetemen tanárom volt, átköltözött Debrecenbe és sokáig ott tanított tovább. 

Endre később  szívműtéten esett át. Ő is sokszor jött át hozzánk előadásokat tartani. 

 Demeter Enikő volt  az  a kapocs, aki minket összekötött a Szegediekkel. Enikő erdélyi  
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születésű székely hölgy volt, aki  áttelepedett Szegedre s ott ment férjhez. Róla sokat lehetne  írni 

mert mindenben mellettünk volt. Segített, irányított, támogatott a Szegedi Gabonakutató 

berkeiben. Ő mindig egy biztos pontunk volt. Eredményei voltak, mert ő  tartotta a kapcsolatot az 

erdélyi, a bánsági magyar és román kukorica termelőkkel és vetőmag forgalmazókkal. S mégis 

ezelőtt két évvel nem tudom milyen okból, de úgy érzem, hogy igazságtalanul eltávolították a 

Szegedi Gabona Kutatóból, így részünkre üressé vált a Gabona Kutató. 

 

 
Búcsú a temesi gazdaktol Óteleken, 2010 - ben 

* 

 

Nyelvünk egyik ősi kifejezése a „kereset”. Nyelvünk megőrízte a megélhetéshez 

szükségesek  megszerzésének ősi megnevezését. Mi lovas nép voltunk. Mi keressük a  

megélhetést. Nekünk a fizetés t.k. kereset. Keresetből élünk meg. A román fizetése a „câştig” a 

nyerés, ő nyeri a megélhetést nem keresi mint mi. Valakit becsap s úgy nyeri? 

Mi az élethez valót meg kellett leljük, keressük, (szarvast, nyulat). Élelem- lelem-élem-

elem-él-e? Élet-élni- félni-kelni-lét-tél-étel-lélek-étlen-leli. Étel nélkül nincs élet és fordítva. Él-

hal-élet- halál.  

 

A CSALÁD ÚJSZENTESEN. 

 

Kis családunk új életet kezdett tulajdonképpen Újszentesen. Átváltoztunk városi 

lakósokból, elővárosi, falusi lakosokká. Ha kiléptünk a kapun és balra indultunk el, a faluba  

érkeztünk, jobbra véve az irányt Temesvár nagyvárosba. Újszentes központja és Temesvár széle 

kb. egyforma távolságra van tőlünk. A város széléről firóbusszal, (temesvári sajátos megnevezése 

a trolibusznak), egy-kettő, bent vagy a központban. Ugyan így, majdnem a házunk  előtt volt a 

Temesvárról  Újszentesre járó busz  megállója és ez is egy-kettőre Újszentes központjába vitt. 

 A forradalom után, apósom kérvényezte a földek  visszajuttatását. Igaz egy kicsit korán, 

de hamar megszületett az első földet visszaadó törvény amelynek során apósom és gyerekek Juci, 

és bátyai Pista, Csaba és Bandi visszakaptak 16 ha földet, s a második menetben a nagynéni 

földjét még 10 ha-t. Persze a 16 ha-ból, apósom életében neki is járt  egy  negyed  rész, amelynek 

a  megdolgozását reám bízták. Agronómus, vagy  akkor csináld alapon. Én csináltam is volna de    

eszközök nélkül nem ment. Igaz, megtermeltem 3000 kg búzát és 4-5000 kg kukoricát 
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hektáronként. De nagyon sok pénzbe került és nagyon sok utána járással. Két, három évig én is 

gazdálkodtam, de nem érte meg. Az utólag kapott 10 hektárt, amelyen lucerna vetés volt, kiadtuk 

bérbe egy Lovászi nevezetű újgazdag bérlőnek, aki nagyon apránként és alig tudta kifizetni a 

bért. Sokszor heteket kellett várni a pénzre. Addig, amíg az örökösök úgy határoztak, hogy el kell 

adni. 1993 április 26-án meghalt apósom. Csak ketten Jucival voltunk a házban, amikor egy    

hirtelen ajtó nyitással, utánam kiáltott Juci: „Gyere  mert  az apám rosszul van!”  

  Mire kiértünk, már menthetetlen volt. Hirtelen halállal halt meg. Valahogy lefogtuk a 

szemét és átöltöztettük, majd értesítettük a család tagjait. Kint tavasz volt, s a fák virágba borulva 

búcsúztatták a kert, s a ház urát. Ezek a fák neki köszönhették létezésüket, talán azért is   

búcsúztatták virágözönnel. Ilyen virágözönt, az alatt a 20 év alatt, amelyiken ott laktam, ilyen  

dús, virágzást nem tapasztaltam. A fák sorjába tele virággal, de már hullani is kezdtek a virágok 

és így  a zöld fű is fehér volt. Készen voltak a búcsúztatásra. 

 

 
Az újszentesi református Templom  

 

Eleinte, nagyon olcsón mentek el a földek, de nem volt mit csinálni, a fiúknak szüksége 

volt a pénzre, a mezőgazdasági termelés nem hozott semmi bevételt, s így eladtuk 2-4 márkáért  

négyzetméterét. Közben elhalálozott a feleségem két testvére is. Pista, aki Végváron élt, 

dolgozott és Csaba, aki Temesváron élte nyugdíjas életét. Mindkét testvérét Juci nagyon szerette, 

és én is értékes embereknek tartottam őket. Pista halála után két örökös maradt, Gyömbér Pista 

aki Temesváron élt és Gyömbér Juci, aki Kelet-Németország egyik városában a filharmóniánál 
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hegedült. S, hogy Pistuka se maradjon ki, el kell mondanom róla egy pár érdekesebb kalandját. 

Pistuka mestersége autóbádogos volt, felesége  egy székelyföldi talán ehedi vagy iszlói születésű. 

Nem éltek valami nagy egyetértésben, ezért el is váltak, maradt 3 gyerek Lehel, Levente és Juci. 

 Egyik nagyon-nagy kalandja Pistukának, a Jugoszláviába való sikertelen szökése. 1989 

előtt egy pár évvel, valami görög barátai, ismerősei biztatására úgy határozott, hogy  kimegy 

Görögországba. Írd és mond, az elhatározást a tett követte. Lement  Moravicza mellett a jugó 

határra és ott egy autóból, távcsövön keresztül, egy egész délelőtt figyelte a határőrök és a 

vámosok munkáját, mozgását. Megfigyelte, hogy mikor vannak kevesen a határon, s azt, hogy 

mikor nincsenek kint a határőrök. Egy ilyen adott pillanatot kihasználva este, át is jutott határon. 

S az első házak egyikébe bekérezkedett, ahova be is fogadták, de reggelre már jöttek is a   

jugoszláv rendőrök és letartoztatták. Majd egy pár nap után, kiadták a román határőröknek. Akik 

egy zászló rúddal  várták és addig  verték vele, amíg újra román állampolgárt csináltak belőle. 

Emlékszem, amikor ezt elmesélte nekem, csak annyit fűzött hozzá, hogy a zászló rúdja egy 

román zászlóé volt, s azóta, ha meglátja a román zászlót, a hátán mindig kiüt az izzadság és 

remeg beléje. Utálja a román zászlót. 

    Egy másik kalandja  1989 után volt,  amikor felment Budapestre munkát keresni. Kapott 

is, de a gazdája nagyon kemény és igazságtalan ember volt, kevés bért fizetett neki, ezért 

kénytelen volt otthagyni és hazajönni. 

           Azóta itthon, az édesapjától örökölt kertben, házat épített, édesanyját maga mellé vette, s 

most egy 250 négyzetméteres fóliasátorban próbálja, a mindennapit előteremteni. Gyerekei mind 

munkában vannak. Az egyik fiú megnősült, szerelő lett belőle magyar felesége van. A másik fiú 

messzibb eset a fától, csendőr lett, s a lányának udvarolnak.       

        A  Juci Csaba bátyja után, Ildikó lánya maradt örökösnek, aki nem ment férjhez, s akivel 

Interneten tartjuk a kapcsolatot. 

  Mindezen időben, a következő megjegyzést kaptam a község polgármesterétől. „Az 

újszentesi gazdakörnek, olyan elnöke van, akinek már nincs földje”. Én csak azt tehettem hozzá, 

hogy  már sajnos, a gazdaköri tagoknak sincs földje.   

Az eladások során, nagy segítségemre volt egy belevaló, Marinescu nevű román  

topografus. Sokat segített abban, hogy az örökölt földek körüli bonyodalmakat ki tudtuk mindig  

bogozni.  

Ugyan ebben az időben jártam Makón is, ahol érdekességként épp egy Mágori nevezetű 

mérnökkel hozott össze a sors. S ott tudtam meg tőle, hogy a feleségem Mágori ága Mágor 

községből származik. De rajta kívül még van Mágori rokonsága Makón a feleségemnek. Egy 

ilyen feltételezett rokon, egy zöldség nagykereskedő. Igaz, Juci szerint székelyföldi beütésük is 

lehet, mert Mágori rokonságot jeleztek Ozsdoláról is. 

 

         Mágori Lajos  nagyapa  x  Nagy Juliánna  nagyanya (makói születésű) 

                                                     gyerekeik  

   Mágori Lajos                  Mágori Etel Tábita testvér            Mágori Juliánna x Gyömbér István 

 kanadai farmer       diakonissza volt Kolozsvárt                                     gyerekeik    

  egy fia van                                                                               Gyömbér István-repülőkonstruktor                                                                                  

 Mágori Larne                                                                            Gyömbér Csaba-épitész 

                                                                                                   Gyömbér Endre-Poli drukker  

                                                                                                   Gyömbér Juliánna-zenetanár  

Gyömbér István gyerekei 

     ifj Gyömbér István és Gyömbér Juci 

Gyömbér Csaba lánya 
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    Gyömbér Ildikó 

Gyömbér Endre 

Kiss Juliánna  sz. Gyömbér gyerekei 

      Kiss Attila 

      Kiss Enikő 

 

Még vannak dolgok, amiket el kell mondanom Újszentessel, lakóival kapcsolatban. 

Szóltam eddig a Mágori birtok és az apósom földjeinek visszaszerzéseivel kapcsolatos dolgokról.  

             

* 

 

 Föltétlenül meg kell emlékeznem, az öreg Dávid bácsiról, aki törzsgyőkeres temesvári 

magyar szakmunkásként Újszentesre nősült. Gépész ember volt és nagyon jó szakmunkás. Ősei 

pedig jómódú temesvári polgárok lehettek. Ezt onnan következtetem, hogy komoly házuk volt 

Temesvár Gyárvárosában, hozzátéve, hogy örökségében zongora, perzsaszönyeg meg festmények 

és könyvek voltak Akkor ismertem meg őt, amikor mi leköltöztünk Újszentesre s apósom 

felfogadta, még két-három társával, hogy az első szobát, ahova mi költöztünk, belülről  

levakolják rabiccal. 

 Utána sokszor jött hozzánk, vagy javítani hívtam, vagy jött pálinkáért, vagy pénzt kért 

kölcsön. Én akkoriban, apósom nyomdokain haladva, nagyon sok gyümölcspálinkát főztem 

egyszerű Kukta fazekokban. Kettő is volt felszerelve és mind a kettő működött. A pálinka nagy 

részét az apósomtól örökölt kuncsaftok vitték el. Ilyen volt a Dávid bácsi is. Ő a pénzt, azért kérte 

mindig, hogy elmehessen egy féldecire a kocsmába, pedig ö nem volt részeges ember, de ott 

mindig talált beszélgető partnert. Neki, különben volt pénze, mert mint jó szakember talán 

mesteri címmel, jó nyugdíja volt, de a nyugdíjat csak akkor látta, amikor felvette, mert a 

következő lépésben az éber feleség reá tette a kezét és attól a perctől  többet nem látta. A tőlem 

kért pénzt, mindig a nyugdíj felvevéskor fizette vissza, de mindig pontosan. Ezt a kölcsön kért 

pénzt a feleség sohasem tudta. Adós nem maradt. Egyszer megkértem, hogy készítsen egy   

nagykaput, a bejárathoz. A nagykapu elkészültekor láthattam, hogy milyen precíz, jó keze van. 

Arany keze volt. Ő készítette el az ablakok  berácsozását nálunk, miután bejöttek hozzánk és 

elvertek a románok. Készített egy jól sikerült favágót is. Aztán egyszer  többet nem jött, hiányzott 

mert okosan beszélt. Isten nyugosztalja! 

 Meg kell emlékeznem egy Orbán nevezetű székely ácsmesterről is, aki szintén nagyon 

sokat segített a ház körüli javításokban. Nagyon szerettem, mert ő olyan mester volt, hogy tudta 

mit kell és hogyan kell csinálni. Nem húzódozott a munkától. Ő mester volt a szakmájában. Az ő 

munkája azért volt jó számomra mert mindenre volt megoldása. Egyezett a munkához való 

viszonyulása az én elvemmel. „Szerintem az a mester, aki minden megoldatlan kérdésre 

megoldást tud kapni”. Nem olyan mester volt aki avval kezdte, hogy én ezt nem tudom 

megcsinálni és ehhez ez és ez kell, ő ment és oldotta meg a kérdéseket. Talán kibédi származású 

volt, talán családi okokból öngyilkos lett. Nyugodjék békében! 

 S volt egy székely postás asszonya is Újszentesnek, Irénke aki annyira betartotta a postás 

törvényeket, hogy például én nem írhattam alá és nekem nem adta  ide Juci  nyugdíját, de fordítva 

is így állt a helyzet. Ő is kibédi volt, s ősszel, amikor haza ment, mindig hozott finom kibédi 

hagymát nekünk is. 

 Újszentessel kapcsolatban még meg kell említenem a temesvári Fekete Nagy László 

építész mérnököt. S azért Újszentessel kapcsolatban, mert ő volt az a mérnök aki a feleségem 

segítségével elkészítette egy új ház tervét, s amely sohasem épült meg. Én akkoriban nagyon 
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rosszul voltam, még  kijárni sem nagyon tudtam, de egy új házat akartunk építeni. Ez a ház nem 

épült meg, mert abban az időben, annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam vállalni az 

építkezéssel járó munkát. S mire elkészült a terv, másként döntöttünk: Élesdre költözünk Attila 

fiam mellé. Ezért nem épült fel a  ház Újszentesen. Az élesdi ház felépítését Attila vállalta, s el  is 

készült. Kemény munka volt, férfi munka volt! 

   2009-ben elkezdett romlani az egészségem, szédülni és hányni kezdtem majd mindennap. 

Az orvosunk aki egy nagyon rendes román orvos volt, írta a gyógyszereket, de nem sokat 

segítettek. Ugyanakkor felfedezték az orvosok, hogy baj van a dülmiriggyel, megoperáltak, 

felépültem. De a szédülés és hányás követett tovább. Szegeden is jártunk, a temesvári Máltai 

Szeretet Szolgálatnál önkéntes munkát végző Dr.Bárányi Ildikó javaslatára, ott egy csomó 

injekciót  javasoltak, amit meg is kaptam. 

  Végül  elhatároztam, hogy megpróbálom a máslaki homeopatiás kezelést, ami nagyon 

sikerült, s amit kiegészített már az Élesden kapott kranió-szakrális kezelés. Mindkettő annyira   

enyhítette a helyzetemet, hogy most  befejezés előtt van ez az önéletrajzom. Ezen dolgozni tudok. 

 Vissza térve az újszentesi életbe, el kell mondanom, hogy a házunkkal szemben lakott egy 

Petrovai nevezetű Máramarosból származott, román juhász. Vele kapcsolatban egy pár érdekes  

történetet kell elmesélnem. Felesége egy Deák nevezetű, elrománosodott magyar volt, aki már   

be sem merte vallani, hogy valamikor magyar volt, csak a férje egy  lágyabb pillanatában jelezte. 

 Ez a Petrovai épített a kollektív idején egy  házat, de a helyet rosszul választotta meg és 

elkezdett sülyedni a háza. Két éven keresztül alábetonozta a házát, kemény munkával, talán egy-

két méter mélységben, s csak így tudta megmenteni a sűlyedő házát. Juciék mondták is, hogy  

gyerekkorukban, a ház helyén, egy tó volt, békákkal, sással.  

 Evvel az emberrel többször leültem beszélgetni. Sokszor jött át ezt-azt kérni. Egy 

szerszámot, egy liter pálinkát stb. Ilyenkor  mesélt  a fiáról, aki talán Olaszországban éli züllött 

életét, beszélt a lányáról és arról is, hogy  Ö a 4-év alatt, a magyar időben, Máramaros egyik 

román falujában élt, fiatal emberként. Elmondta, hogy mennyire jól bántak a román lakossággal, 

a magyar vezetők. Pedig háború volt, de minden évben kapott jegyre egy pár bakancsot, gatyát, 

inget és kenyeret naponta. Lisztet kaptak, olajat, cukrot. S mindig vakarta a fejét, hogy hogyan 

tudták ilyen jól megszervezni a magyarok háború idején a lakosság ellátását. Még bőrtalpat is 

kapott arra, hogy megtalpaltathassa a bakancsát. Nagyon jó emlékei voltak, a négy évről és 

érdekes, mindig összehasonlította azt a négy évet a Ceauşescu alatti, és a forradalom utáni nehéz 

helyzettel. Mindig a négy év győzelmére. Jó volt hallani mindezt, egy román szájából. Azt is 

elmondta, hogy ha a falunak volt valamilyen kérdése, problémája, a falu román bíráját mindig 

meghallgatták a magyarok. A falu bírája az ő édesapja volt. 

 Egy  másik, nagyon érdekes történetem is van, vele kapcsolatban. Egy alkalommal, be 

kellett mennem a városba, s épp akkor haladt Temesvár felé autójával Lévai Ferenc az Újszentesi 

Kollektív Gazdaság utolsó, de megbecsült elnöke. Az autóban  ült Petrovai is és én leintettem 

Lévai bácsit, hogy vegyen fel engem is, s vigyen be Temesvárra. Az autó megállt, felszálltam és  

irány Temesvár. Közben elindult a beszélgetés Lévai bácsi és Petrovai között, mind régi 

ismerősök, s mint ahogy később kiderült, mint régi haragosok is. Lévai bátyám, a jól menő 

Újszentesi Kollektív elnöke volt. Petrovai pedig a falu juhásza. Ilyen felállásban, a gyakorlatban 

szerzett tapasztalataim szerint, sok konfliktus lehetett köztük. 

 Petrovai a kollektív tagok, s az ugyanazon juhnyájban levő, saját juhait őrizte, Lévai  

bácsi pedig a kollektív búzáját, kukoricáját, lóheréjét. Ez természetszerűleg konfliktusokra 

adhatott és adott is alkalmat, a két ember között. Az első  szokásos „Hogy vagy?” után, Lévai 

bátyám komolyra fordította szót. „Igaz Ilie, hogy már vége a kollektívnek, én sem vagyok elnök, 

te sem vagy már juhász, mondotta, s most már őszintén beszélgethetünk egymással.” „Igen-igen 
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morgott Petrovai, mert sejtett valamit”. „Na, akkor mond meg nekem őszintén, most annyi év 

után, hogy azon az este, amikor utánad mentem oda a Magfákhoz, ahol a juhaiddal éjszakáztál, 

Te azelőtt bent voltál-e juhokkal a búzában? Mert én nem értelek utól a búzában, de a nyomok  

oda vezettek. S te mindent letagadtál akkor. De őszinte választ várok!” 

 Petrovai elmosolyogta magát: „Elnök úr, most már megmondom, hogy igen bent voltam a 

juhokkal a búzában, de nekem voltak kémeim, akik még idejében értesítettek arról, hogy felém 

indult maga. Én akkor, gyorsan kihajtottam a juhokat a búzából és azért nem tudott maga 

megfogni engem a búzában a juhokkal”. „Ej-ej Ilie! rossz ember voltál egész életedben, de 

mindig megbocsájtottunk neked, mert jó juhász voltál, jól vigyáztál a juhokra és pontosan  

fizettél”. 

 Mindkét ember szemében, úgy láttam, egy-egy könnycsepp jelent meg. Ezek a 

könnycseppek a  rögös múltnak, s a mai napi kibékülésnek, megtisztulásnak szóltak. Két öreg 

harcos, két szakmából, két feladattal mintha leültek volna, a békepipa elszívásához. De közben 

beérkeztünk Temesvárra és abba maradt a két „vezető” további  kérdezősködése, vallomás tétele. 

Lévai bátyám búcsúzáskor még annyit jegyzett meg, hogy „Ott fenn majd folytatjuk”. Ezután 

nem sokára Petrovai juhász el is indult oda fel. 

Lévai Ferenc, akiről az előbb írtam, érdekes ember volt. Valahonnan a határ mellől, a 

magyar oldalról származott. Nem volt gazdag ember, de szorgalmas volt. Többször  beszélgettem 

vele, mindenről, a kollektívről, a kollektív előtti életéről. Sokszor megemlékezett Juci 

nagyapjáról Mágori  Lajosról, akinél  dolgozott és akit nagyon szigorú, de jó embernek tartott. A 

kollektív idejében történtekről, a faluban róla az járt, hogy ő olyan elnök volt, aki nem sokat adott 

a megyei, rajoni elvtársak véleményére. Az emberek elmondták, hogy megtörtént olyan is 

többször, hogy amikor megérkezett egy rajoni, megyei pártelvtárs, ő vette a kollektív falához 

támasztott kapát és kiment a határba kapálni. Ott kereshették, mert sohasem találták meg. 

Ilyenkor mindig hoppon maradt az elvtárs, a véleményével. Feleségét a Zabos Katit a faluban  

esküvőkre, keresztelőkre hívták meg, mert kitűnően főzött. 

  

* 

 

Minden faluban, ahol dolgoztam és hosszabb időt töltöttem, mindig  kerestem az ottani  

lelkészek barátságát. Úzdiszentpéteren is, Désfalván Guszti bácsival voltam jóba, Bonyhán a   

Benczédi Alberttel, s Újszentesen Szűcs András Ottó református lelkésszel és Heinrich József 

katolikus plébánossal. Az előbbi lelkész ismeretségekről már írtam. Nem írtam semmit az 

újszentesi lelkipásztorokról. 

 Szűcs András Ottó, nőtlen volt, de fiatal volt és tettre kész. Segítségével kezdtük meg az 

Újszentesi Gazdakör létrehozását. Ő biztosította a helységet a papilakban, a megalakult 

gazdakörnek gyűlései részére. Sokat segített ebben a munkámban, s közben kiderült, hogy az ő 

hobbija dísztyúkok, kakasok tenyésztése. Szép farmja volt. Közös munkánk eredményeként  

keltetőket építettünk és állítottunk be, a gazdakör tagjainak részére. Sikeres akció volt. Voltunk 

együtt az édesapjánál Magyarországon Harasztkeréken, ahol az édesapja borászattal is 

foglalkozott.  

 Ekkor volt alkalmam találkozni és elbeszélgetni az édesapja egyik szomszédjával, akinél 

aludtam. Ez a szomszéd, a lefekvés előtti beszélgetés, alkalmával elmondta, hogy még most is 

alig meri elmondani, de mivel én  Temesvárról vagyok, nekem elmondja, hogy 1944-45-ben ő  

ott volt fogságban Temesváron. Elmondta, hogy a Temesvárról Arad felé vivő út jobboldalán volt 

a románok által őrzött és németeket, magyarokat fogva tartó fogolytábor. Elmondta, hogy élelmet 

alig kaptak, de szerencséjük volt az újszentesiekkel, akik minden nap élelemmel megtöltött 
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kosarakkal érkeztek a fogolytáborhoz és a román katonáknak egy-két pohár pálinkával és 

cigarettával  kedveskedve, sikerült beadni az élemet nekik. Most is örök hálával emlékezik az 

újszentesiekre. Javasoltam, hogy jöjjön el Temesvárra, mert nem olyan rég, épp egy emlék táblát 

helyeztek el a fogolytábor helyén. Azt mondta fél oda menni. Nagyon rossz emlékei vannak, 

mondotta. 

Másnap innen Budapestre mentünk, ahol  a tiszteletes beajánlott a Református Teológiai 

Főiskola Ráday internátusába, mint olyant, aki jó viszonyban van az egyházzal, s hogy 

fogadjanak be egy-két éjszakára. Befogadtak. 

 Később közösen szerveztük meg az újszentesi református egyház megalapításának 100-ik 

évfordulóját és az Újszentesi Gazdakör megalakulásának 90-ik évfordulóját. Egy alkalommal 

emlékszem, jött hozzánk a gazdakör irodájába, ahol ki volt írva, a gazdakör hivatalos magyar 

megnevezése, emígyen Újszentesi Keresztyén Gazdakör. Bejött és gratulált, hogy  ty-vel van írva 

a keresztyén  mint ahogy a reformátusok írják. Meglepett, mondotta. 

Kevés ideig volt Újszentesen Heinrich József tisztelendő úr, a mindenki Józsija. Népszerű 

pap, focizik, szervez kirándulásokat, Csíksomlyóra, Radnára. A fiatalokkal komolyan 

foglalkozik. Közös munkánk volt, az árvíz idején, eljuttatni, minél több segítséget az 

árvízkárosultaknak. Nagyon sikeres közös akció volt. Az újszentesi parokián több közös 

összejövetelt is rendeztünk. S itt egy percre meg kell állnom mert Heinrich tisztelendő egy olyan 

új templomban dicsérte az Urat Újszentesen, amely a Ceauşescu idején épült fel, mint egyetlen  

ebben az időben az országban felépülhetett  katolikus templom. S hogyan épülhetett fel?  

 Elindult a Duna-vaskapui román-jugoszláv közös vízierőmű építkezése, de az építkezés 

amellett, hogy elnyelte a kies, történelmi autonom ADA-KALEH szigetet, elöntötte Orsova 

városát is, ahol egy katolikus templom is elveszett. Ennek helyébe, komoly tárgyalások árán 

Újszentesen építettek egy új katolikus templomot. Nagyon szép, templom lett, modern külsővel 

és belsővel. Az egyház megrendelésére Jecza Péter Temesváron alkotó háromszéki székely 

szobrász, elkészítette a  templom belsejébe járó 12  Krisztusi stáció modern változatát. Amely 

sajnos nem sokáig maradt a falon, mert az újszentesi híveknek nem tetszett és leszedték a 12 

stációt ábrázoló művészi munkát. Kár érte! 

  Heinrich tisztelendőt sajnos elérte sorsa és egy napon Ótelekre helyezték. De elmenetele 

előtt, Szűcs András Ottó lelkésszel, elindították a községi színtű farsangi mulatságot, ahol ők 

ketten is felléptek, mégpedig a Hacsek és Sajó, egyik helyi változatában, hatalmas máig tartó 

sikert halmozva fel. Ilyen népszerű ember Heinrich tiszteletes. Vele komolyabb megbeszéléseim 

is voltak. 

  Egyik esküvőn, az Orsi esküvőjén, ahova engem is meghívtak, alkalmam volt az egyházi 

dolgokról, a politikáról is beszélni vele. Érdekes volt, véleményünk majdnem 100 %-osan fedték 

egymást.     
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Édesanyám az általa írt  könyv 

megszületésének idején 

 

 Újszentesi éveim alatt,  többször volt alkalmam meglátogatni édesanyámat, aki  már a 80-

ik évén is túl volt. Testvéreremnél élt Kolozsváron. Édesanyám élete során végig, megtartotta a  

rendes gondolkodását, szabad mozgását és állandó tenni akarását. S tett is! 

Egy ilyen látogatásom alkalmával, kb.1993-94-ben, mikor ketten maradtunk az 

ebédlőben, megfogta a kezemet és bevitt a szobájába. Leültünk az ágya szélére és  komoly arccal  

fordult hozzám.  

 „Karcsi, én egy véleményt szeretnék kérdezni tőled, de ne kacagj ki!”, mondotta,  

előzetesen szemét lesütve. Vajon mi sül ki ebből?, kérdeztem magamban. 

            „Hogyan kacagnám ki az édesanyámat?”, mondtam? De mondjad, mert kíváncsi vagyok!  

 „Karcsi, én elkezdtem leírni a hodosi és a kolozsvári életem sorát. Leginkább édesanyám 

emlékét szeretném megírni, mi a véleményed, írjam tovább?” 

    S most idézem azt a pár sorát, az általa írt könyvből, amelyben erről emlékezik meg. 

„Később, a fiamnak elárultam, hogy mihez kezdtem és vártam véleményét. Válaszul 

kaptam: „Jól teszed Anyu, írjál le mindent és még Aput is vallasd ki a régi dolgokról, s azután írd 

le”. Emlékszem, nagyon örvendett az én biztató véleményemnek és boldog arccal mutatta meg az 

első oldalakat. 

  Evvel indult el az én érdeklődésem is, családunk sorsával kapcsolatban. Végig kísértem 

az édesanyám írásának megszületését, telefonon és személyesen is. Örvendtem neki, hogy 

édesanyám leírja nehéz, sokszor keservesen nehéz életének sorát. Vártam a befejezést. Ez is eljött 

2006-ban. Ekkor adta ide nekem a kéziratot, hogy egy „cseppet nézzem át”. Megfogadtam neki, 

hogy előkészítem kinyomtatásra. Elolvastam a kéziratot és én nagyon jónak találtam. Úgy 

döntöttem, hogy a helyesírási hibákon kívül, nem változtatok a szövegen. Képeket válogattam a 

szöveghez. S mikor kész voltam vele, Kolozsvárra mentem és megbeszéltük a képek, s a 

nyomtatás sorsát. 

  A nyomtatásra, a temesvári Mirton nyomdában került sor, ahol egy magyar korrektor 

sokat segített,  a könyv kivitelezésében. 200 példányt nyomtattam ki, saját költségen. Legelsőnek 

neki vittem el a kinyomtatott könyvet, aminek nagyon örvendett. Átnézegette, s látta, hogy 

minden úgy van a könyvben ahogy ő írta. Ez boldoggá tette. 
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 Boldogsága reám is átragadt, s most már a mamám, Erzsike és én is nagyon örvendtünk a 

könyvnek. 

Akkor megígérte, hogy befejezi a könyvet, mert ebben a könyvben csak az én 

megszületésemig van  papirra vetve az élete. Már akkor sajnálkozását fejezte ki, hogy nem 

fejezte be a könyvet. De megfogadta, hogy a többit is megírja. Sajnos nem lett belőle semmi. Így  

befejezetlen az Ő könyve örökre. 

Akkor több példányt kért, hogy a rokonságnak adhasson belőle. Szét is osztotta, s nagyon 

szerette volna, hogy a könyv Hodosra, szülőfalujába is eljusson. Óhaját sikerült teljesítenem  

amikor 2010-ben 50 drb. könyvet juttattam el a székelyhodosi könyvtárba. Édesanyám nagyon 

szerette Székelyhodost, pedig ott nagyon keveset élt. De az ott  kapott és  megtalált életutat, az 

arra való felkészülést, sohasem felejtette el. Ott az életre készítették  fel a gyerekeket a szülők. A 

nehéz székely sors megélésére. Az a gyerek aki ott született, az az Isten akaratából született és 

nem a szülők vállalták el felnevelésüket,mert a gyerek felnevelése az életre  nem feladat volt, 

nekik hanem szent kötelesség. Ennek a jegyében, íródott meg ez a kis könyv is. Család, szülő, 

testvér és  falu szeretete forr ki, a könyv lapjai közül.  

 Talán, az édesanyám által be nem fejezett sors megírást, az általam írt  könyvben meg 

lehet majd találni. Nagyon szeretném ha sikerülne! De nehéz lesz megvalósítani, mert édesanyám 

e kis könyvével, magasra emelte a székely emberek sorsának hiteles bemutatás mércéjét. 

Egyszerű emberek, nagyszerű élete, lehetne  édesanyám könyvének lelki címe. 

  A könyv a kinyomtatás után, elindult sorsára. A rokonság örvendett neki, s keresték 

benne saját sorsuknak, a sorait. Sokan megtalálva azt. Én pedig Temesváron eljuttattam több 

komolyabb ismerősömnek, hogy lássam milyen véleménnyel vannak a könyvről.  

 S anélkül, hogy megnevezném a vélemények tulajdonosait, íme egy pár vélemény. 

 „Ez a könyv, egy székely leány életének egy sikerült része, de van benne személyi sors, 

családi sors, közösségi élet, néprajz, népköltészet, mezőgazdaság, társadalmi rajz, történelem. Ez 

a nagy értéke. Ilyen igaz könyv, eddig kevés született. Köszönöm, hogy kiadtad, sokat tettél vele.” 

 „Érdekes könyv és van benne izgalom is, például amikor a román pap kíséri a mamádat. 

Izgultam, hogy a pénz előkerül-e végül is? Örvendtem, hogy elolvashattam. Én is székely vagyok 

s közel áll hozzám ez a könyv.” 

 Még több, ilyen  elismerő véleményt idézhetnék. De el kell mondanom, hogy épp a közeli 

rokonság részéről kaptunk, egy kritikus megjegyzést is, ami arról szólt, hogy a könyv olvasása 

közben kereste a saját  családjának a történetét is „de Erzsi néni nem írta meg”. 

 Kedves rokon! Ezúton védem meg édesanyámat. Ez a könyv, nem a Kovács család  

regénye, hanem ennek a hős székely család, egyik tagja életének, egy része. S miért hős e család? 

Két hősi halottat is adott a magyar nemzetnek, nagyapámat az első Világháborúban, aki  valahol 

az orosz-román határ közelében esett el, s a másodikat édesanyám kisebbik bátyja, Feri bácsit, aki 

a II.-ik Világháborúban veszett oda, messze az orosz fronton. 

  A könyv minden betűje, sora, lapja  és egészében is,  az elmúlt  évszázad székely sorsnak 

egy hiteles darabja.  
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Édesanyám varrottasainak képe Újszentesen 

  

* 

 

 Kérem, aki olvassa ezen írást, az ne  csodálkozzon, hogy nem naptár szerint írom le 

mondandómat. Nehéz a dátumokat betartva leírni mindazt, ami ide kívánkozik. Képzetem, 

gondolataim ilyenkor szabadon cikáznak, száguldoznak, s ezt jobbnak találom, minthogy  

kínosan nézzem a  naptárat, vajon  mikor is történt ? 

 

* 

 

 Itt  közölte Bölöny Feri felesége, Baba, hogy ezelőtt 5 perccel húnyt el Vécsey Gyuszi 

közös barátunk Csíkszeredában, ma 2011 június 7-én kb. 10 óra 20 perckor.                          

 

HORVÁTORSZÁGI UTUNK EMLÉKE 10 ÉV MÚLTÁN. 

    

 A 2000-es évben Jucinak és Enikőnek is az az ötlete támadt, hogy kiruccannak 

Horvátországba. Engem is hívtak, de engem nagyon elfoglalt a gazdamozgalom, hogy nemet 

mondtam a meghívásra. Nem sokat teketóriáztak megvették a jegyeket, felkészültek engem is  

elláttak étellel, tanácsokkal s indultak is. A cél Korcsula szigete volt. Jól érezhették magukat mert 

magukra voltak. Én itthon szép lassan elfogyasztottam az előre megfőzött, sütött ételeket s 

közben a városban is ettem pizzát és más ételeket. Végeztem a mindennapi gazdamozgalmi 

teendőket. De eltelt a két hét és haza  érkezett a  barnára sült feleségem és lányom. 
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Látkép Korcsula szigetéről 

 

Tele voltak élményekkel, mesélni kezdtek a gyönyörű horvát tengerpartól, Korcsula 

szigetéről, Dubrovnikról, az emberekről. S elővették az ott vásárolt ajándékokat részemre. Ezek 

közül számomra a legkifejezőbb, legeredetibb volt a korcsulai szamár, felhámozva útra. Hát, 

persze ehhez  az  a megjegyzés is  hozzátartozott, hogy ezt azért kaptam mert nem mentem el 

velük Korcsulára. Egyszóval korcsulai szamár lettem. Jót nevettünk és megjegyeztem magamnak  

ezt az eltalált ajándékot. Rögtön az ágyam felé tettem, emlékeztetőnek. Ma is velem van Élesden. 

 Eltelt a 2000-s év s új javaslat született, menjünk el újra közösen, most  jómagammal  

kiegészítve Korcsulára. 

          Nem akartam újra szamarat kapni ajándékba, s elfogadtam a javaslatot, 2001 augusztus 

első napjaiban autobuszban ültünk Korcsulai céllal. Első megálló a szerb-román határ Moravica, 

ahol elég jól megkeresték a csomagjainkat, de  átléphettük a határt. Megérkeztünk a Bánságnak 

Szerbiába átszakított részébe. Irány Belgrád, de addig végig, a ma Szerb- Bánságnak mondott 

Szerbia  részén. Jobbra fent egy hegy tetején Fehér-templom köszöntött. Átmentünk Versecen a 

városon, s több olyan falun is, ahol magyarul is ki volt írva, a falu neve. De volt sok olyan is, ahol 

csak szerbül olvashattuk a falu nevét. Mindenhol takaros udvarok, kertek, házak sorjáztak az utak 

mentén. Az út két oldala gazdag vidéknek tűnt. Az udvarokon autók, traktorok mezőgazdasági 

gépek  sokasága  bizonyította, hogy a Bánságban vagyunk s, hogy a volt Jugoszlávia népei 

valamikor Németországban dolgoztak és fizetésük a márka volt. A határ is mindenütt, pontosan 

megdolgozva mutatta meg magát. A búza már be volt takarítva, a kukoricák címereiket a 

magasba emelve, nagyon bő levélzettel jó termést ígértek. Pancsevonál köszöntöttek a nagy vegyi 

feldolgozó üzem tartályai és épületei. Igaz sok romos tartályt is láttunk.  

 Itt  emlékeim szerint bukovinai székelyek laknak. S egy pár kilométer után el is hagytuk a 

sík bánáti vidéket, következett Belgrád. Buszunk turisztikai sebességgel haladt keresztül 

Belgrádon, a városban meg  sem állt. Mi az ablakból láttuk a nem rég befejeződött balkáni 

háború első nyomait. Ha jól emlékszem a Belügyminisztérium épületén látszottak a NATO 

bombázás nyomai. Még egy két épületen látszottak a becsapódott bombák, lövedékek nyomai. 
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Belgrád elég olcsón megúszta a bombázásokat. A városon kívül a négysávos úton keveset 

mentünk mert a történelmi hangzású Szabács városa felé vettük az irányt. Itt is jártak magyarok 

Hunyadi János, Hunyadi Mátyás és még sokan  mások. De előbb  buszunk megállt a Belgrádból 

kivezető út mellett  levő motelnél. Kiszállva itt találkoztunk először a szerb eladókkal, üzletekkel.  

Vásároltunk  ásványvizet s valamilyen rágni valót is és fizettünk is először dinárral, a turisztikai 

hivataltól kapott pénzből.   

 Újra buszba szállás és az ablakon keresztül tájékozódni arról, hogy merre is járunk. A 

nálunk levő térképek elég jól eligazítottak. De itt már a táj másabb volt. Több kezdett lenni a  

vizes, mocsaras  vidék. A határ sem volt annyira pontosan megdolgozva. Itt már más fajta nép 

lakott. Itt a Száva folyó menti ingoványos területeken haladtunk keresztül. Ez volt a Száva 

árterülete. Sok kicsi falun haladtunk keresztül, de közeledett a bosnyák határ, jelezte a  soförünk, 

készüljön mindenki a vámvizsgálatra. Megérkezve a szerb-bosnyák határra itt a szerb határőrök 

és vámosok nagyon unalmasnak tűntek. Látszott, hogy valami nem természetes számukra. 

Valamikor ez a határ nem létezett, nem vették még komolyan munkájukat. Átengedtek, nem 

sokat kérdeztek, úgysem tudtunk volna válaszolni kérdéseikre. Veszteseknek tűntek. A 

bosnyákok vidámabbak voltak, mozgékonyak, látszott, hogy ők a nyertesek. De ők is hamar 

átengedtek. Bosznia-Hercegovinában voltunk. Kellett neki Bosznia...?  S itt már az első falvakon  

látszottak a háború nyomai. Irány Szarajevó, az ország sokat szenvedett fővárosa. Előttem 

felvillant egy-egy kép az első világháborúból amelyen például Budapesten bosnyák katonák 

őriznek épületeket. Fekete arcuk volt, hosszú puskájuk és török sapkájuk bojttal. Innen 

Szarajevoból indult el a magyarság számára végzetes első Világháború. Ezt a Világháborút 

tőlünk távol álló idegen érdekek indították, el és mi fizettük ki a vérdíjat. 

 De az ablakon keresztül, már egyre magasabb hegyek néztek befele. Erdők, sebes  

patakok, gyengébb utak. S a falvakon a harcok szomorú nyomai. Majd minden faluban nagyon 

sok  kőház,  fedél nélkül állott. Itt a házakat kőből építik, s tetejét fából ácsolt fedéllel fedik, rajta 

cseréppel. A harcok során a házak teteje, ami fából volt leégett, s maradt a négy csóré fal, 

kormosan, piszkosan. Ez jellemezte a bosnyák falvakat utunk során. Egy patakocska mellet volt a 

kötelező megállója buszunknak. Itt benzin kút, út menti csárda és apró bosnyák emléktárgyak 

várták, az oda érkező turistákat. WC is volt, de bár ne mentem volna be, de ezt nem én 

dönthettem el,  s  bent egy lyuk várt össze-vissza..., amit magasról kellet háttal megcentizni. 

Soknak nem sikerülhetett, mert jobbra is, balra is otthagyta az aláírását. Itt a vége Európának, ez 

már az igazi  védjegye a Balkánnak, gondoltam magamban, kijőve. Itt nem ismerik az angol WC-

t még, a török adományt művelik. Juciék még vásároltak valamilyen inni valót, cukorkát és 

fizetéskor, a német márkájukért, bosnyák márkát kaptak vissza. Ezekkel a gondolatokkal és 

tapasztalatokkal szálltunk vissza a buszra. 

 Szarajevóban is nagyon sok ház volt kiégetve, de itt a lövedékek romboló hatása is látható 

volt. Nagyobb házak, épületek falai voltak megbontva, leomolva. Látszott a rendszeres ágyú, s 

aknás támadások pusztító nyoma. „Jó munkát végzett a Szerb Néphadsereg”. Sok bosnyák 

veszhetett ide akikért mindenki magában mondhatott egy „Nyugodjon békében-t”. A bosnyák 

fővárost elhagyva irány Mostar. Arrafelé már magashegyi vidéken jártunk, kisebb 

szerpentineken, keskeny utakon, nagy erdőkön keresztül és magas hóval fedett csúcsok alatt 

haladtunk. Az általunk látott útmenti házak, mind tető nélkül voltak. Csak a két szemben levő 

hegyes fal és a két hosszabb fal volt még egyben tető nélkül, mert az égett. 

S megérkeztünk Mostarba, ahol a híres híd mellett haladtunk lel. Talán, ha jól emlékszem 

még építették a magyar hadsereg utászai. Itt is házak sokasága lerombolva, kiégetve  

emlékeztették az arra járókat, hogy itt katonák jártak, ágyúval, aknavetőkkel s talán tankokkal is, 

azokat nem csak bemutatni vitték, hanem használták is. 
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Hegyek, erdők, kanyargós gyenge utak következtek. S elég veszélyes helyeken hajtott át a 

sokat látott a busz sofőrünk. Újabb felszólítás közeledik a horvát határ. Mogorva határőrök és 

vámosok fogadtak mindkét oldalról de könnyen átengedtek, talán még az útleveleinket sem 

nézték meg. Végre  Horvátországban a végcélnél voltunk. De nem így volt, mert leereszkedve a  

Földközi tenger felé a keskeny szerpentinen nemsokára új felszólítás újra határhoz érünk. Kissé  

tájékozatlanná lettem. Hát Horvátországban vagyunk és ide indultunk, gondoltam magamban. De  

Juci és Enikő felvilágosított, hogy itt Boszniának van egy  kicsi-kicsi területe, amelyen kijut a 

tengerre s ezért még van egy határátlépés, ezen kívül, Boszniából vissza Horvátországba. Itt a 

tengerben mindenféle haltenyészetek, meg kagyló tenyészetek vannak. Kosarakkal vannak 

lefedve a  kagylók, amiket  karóval erősítenek a tenger fenekére. Hajók, csónakok járnak-kelnek 

keresztbe és hosszába ezen a tenger szélen. Új kép, új világ, új foglalkozások, ezt láthattuk az  

ablakon keresztül. De újabb határ és komoly útlevél és vámvizsgálat következett. Nem nagyon 

volt mit rejtegetnünk. S így a  határőrök és a vámosok szalutáltak és tovább mentek a következő 

túristákhoz. S újra a várva várt Horvátország vendégei lehettünk. 

            Egy kis  kikötő városban  álltunk meg, ahol  kiszállva, tengerpartra  indítottak, ahol meg  

kellett várnunk az állandóan közlekedő komphajót, amely a végső úti célunkhoz visz el Korcsula 

szigetére. Nemsokára megjött a nagy komphajó és csendesen haladva átvitt a tengeren és a 

túloldalon levő kikötőbe vitt. Első tengeri utam volt. 

A komphajó elég lassan halad, de mivel Korcsula szigete nincs a világ végén, hamar a 

túlsó parton voltunk. Megérkeztünk a horvát tengerpart hatodik nagyságú szigetére, amely  kb 47 

km hosszú és 8 km széles. Lesz ahol járkáljunk és pihenjünk! 

A szállodánk egy kb. 80-100 lépcsős magaslat tetején volt, s oda nehéz volt felcipelni                      

a csomagokat. Rosszul is lettem a cipekedéstől, orvos jött ki s valahogy helyre pofoztak. De 

besegített az újszentesi háziorvosunk Dr. Ciucurel is, akit maroktelefonon kerestünk meg és 

Bilobil tipusú gyógyszert ajánlva segített rajtam. Naponta kimentünk a tenger partra, ahol sokan, 

nagyon sokan fürödtek. Mi is bele-bele bújtunk a Földközi tenger sós vizébe. Kellemes volt. 

Jártunk a városban, amely nem hasonlít a kelethez. A tornyok tetején nem félhold hanem 

leginkább keresztek jelezték a városka lakóinak vallását. Római katolikusok s ez egy kicsit  

kiveszi a horvátokat a Balkán mohamedán és ortodox vallásai közül. Közelebb vannak   

Európához. Egy nap kimentünk a helyi piacra, ahol helyi zöldségeket, gyümölcsöket, mézet, 

palacsintákat és még sokféle helyi élelmet árultak. Ezekből vásároltunk mi is, hogy megismerjük 

a helyi sajátosságokat. Vásárlás közben többen megkérdezték, hogy honnan jöttünk. Soha nem   

mertünk igazat mondani, mindig magyarnak, magyar állampolgárnak mutatkoztunk be. Úgy 

vettük észre, hogy a románokat ők sem nagyon szeretik. De a magyarokról csak jót mondottak, az 

egyik eladó elmondta, hogy neki Köszegen vannak ismerősei, akik nála nyaralnak minden              

nyáron. S kérdezte, hogy nem-e tudnánk az ismerősét nevében köszönteni? Nem, nem sajnos, 

mondtuk, mert mi az ország másik felében Keleten lakunk. Így nem hazudtunk kedves korcsulai 

ismerősünknek ha a történelmet vesszük alapul. 

 Bármerre jártunk, mindenütt virágok, rendezett parkok fogadtak. Majd minden ház 

udvarán leander bokrok virágjai színesítették az amúgy is, elég színes kerteket. Soha nem láttam 

olyan gyönyörű leander virágcsokrokat mint Korcsulán. Ott talán státusz szinbolumot is jelent a 

szebbnél szebb leander bokor. Bizonyára a gyönyörű virágú leanderjeire a tulajdonos büszke is, 

mert ott van majd minden  ház udvarán, kertjében és cserépben, a házak teraszain. 

          Csak össze kéne ölelni és a szeretett feleségnek, lánynak  átnyújtani. Ez az igazi mediterrán 

leander. 

 Jártunkban-keltünkben mindig kísértek a babérlevelű bokrok. Ott szabadon terem, nálunk 

tasakban árulják. Közben elmentünk megnézni a korcsulai várat, s az udvarán levő Szent Márk 
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katolikus templomot, amely több évszázadon keresztül épült. Mintha egy erdélyi katolikus 

templomba léptem volna be. Napközben vendéglőkbe jártunk ebédelni. S így volt alkalmunk 

megismerni a horvát turisztikai konyhát, (Horvátországban az angol WC-t ismerik és 

használható). 

        Szívesen ettük a pljeskovicát, egy faszénen sütött húsfasírtot. De jó volt a csevapcsicsa is 

szintén hús ételként, jól megfürdetve ajvarban ami egy húsos pirospaprika őrlemény. Leveseik 

véleményem szerint, részükre bizonyára jól megszokott  ízűek, nekem nem nagyon  ízlettek még 

a vörös borral leöntött manestra sem. Ellenben volt két nagyon jó péksüteményük a bureg, amely 

az ottani vélemény szerint török eredetű és almával, gombával, túróval és sonkával töltik és a  

strukli, amely ugyanúgy töltött sütemény mint az előbbi. 

          Minden  vendéglőben a horvátok  nagyon nagy előszeretettel ették a tintahalat. Én mindig  

jó étvágyat kívánva elfordultam, vagy  tovább sétáltam. Ez nem finom húsleves! 

          Kint a tenger parton, sokszor hajózott el előttünk, nagy óceáni személyszállító hajó. Mindig 

méltóság teljesen haladva a célja felé. Oldalán Jadran linia nagy felirattal. Egyik nap fent a város 

feletti kikötőben, egy különlegesen szép, modern vonalú, talán angol zászló alatt hajózó hajó 

horgonyzott le. Sokan  nézték a  partról, de volt is mit. Életem legszebb hajólátványa volt. Igaz,  

soha senki sem jelent meg a hajó fedélzetén. Juci, meg Enikő és én, ennek a hajónak a különleges 

szépségének és modernségének az emlékét hoztuk el. De elmentünk Marco Polo múzeummá 

átalakított szülőházához is, de pechünkre lakat volt az ajtón s így csak a gondolatainkban  

emlékezhettünk meg az első ázsiai utazóról 

  Programunkban volt a sziget távolabbi részeinek a meglátogatása is, s a környező apró 

szigetek bebarangolása. Így jutottunk el a Zavalatra tó gyönyörű kék vizéhez, s a távolban 

láthattuk a Peljesac falut is. Egyik nap a 19 kis szigetből álló Skoj szigetek néhányára jutottunk 

el, ezek közel vannak Korcsulához. Egyik meglátogatott sziget volt a Badija amelyen egy az 

1300-as évekből levő monostort és egy a 15. századból levő kápolnát látogattunk meg. Talán 

utána következett a borairól híres Sutvara sziget ahol szőlős kertek  sorakoztak, a tőkéken 

érlelődő napfénnyel. Jó szőlő termés mutatkozott! Egy szigeten, egy elhagyott, a mindennapi 

használatból  kikerült világító torony magasba ívelő tornya volt a látnivaló. Megnéztük! 

      Gyönyörű fenyőerdőkön keresztül járva jutottunk el Lumbarda halászfaluba, ahol két 

híres bort kóstolhattunk meg a posipot és grk-et. Írd és mondd, ha ki tudod mondani a, grk-et ez 

egy bor neve horvátul. Íze jobban ment, mint a nevének a kiejtése. Itt a nemesi házak árnyékában, 

jól esett a melegben, a jégről hozott finom bor. De csak egy pohárral! 

 Tapasztalatok, látványok, ismeretek gyűltek. De eljött az a nap is amelyen a híres 

Dubrovnik  várba  mehettünk. Hajóba szálltunk, s úgy egy-két óra alatt ki is kötöttünk a híres,  

nevezetes Dubrovnikban 

  Dubrovnik az ókori Ragusa. Mit is tudtunk róla? A legközelebbi híre az 1991-92-es 

szerb, montenegrói háborúban elszenvedett tüzérségi támadás volt,  amikor sok kár keletkezett 

történelmi épületekben. Kikötéskor a városra  és a várra való első ránézésemkor előttem volt a 

Tv-képernyőkön látott ostrom. Amikor is láthatatlan ágyukból lőttek a városra lövedékeket 

melyeknek füstje, lángja lobbant fel a képernyőkön. Na lássuk mi maradt a rombolásból? 

 Egy autóbusz várt, amely fel vitt a vár közelébe, ahonnan egy kis sétával a nagy  

várkapuhoz értünk. Útközben az út két oldalán mindenféle árusok kínálták mindenféle 

portékájukat. A bejáratnál fizetni kellett, s ezután szabad volt az út az évszázados vár belsejében 

levő épületek megtekintésére. De a belépés előtt, néhány gondolat Dubrovnikból. 

 A valamikori szabad városból, amely volt Raguzai Köztársaság és rivalizált a Velencei 

Köztársasággal, sokáig kalmár köztársaság, mára a Horvát Köztársaság egyik leglátogatottabb 

turisztikai városa lett. Nagyon sok fajta nép lakta, támadta meg, foglalta el, veszítette el. Talán 
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görög menekültek alapították, de a rómaiak is  lakták, később horvátok is betelepedtek s csak a 

XIV. századtól lett igazán horvát. 1200-ban a velencei Köztársaság fennhatósága alá kerül, sőt  

1358-tól a Magyar Királyság része lesz és később is adót fizetnek például Mátyás királyunknak. 

 A XIX. század még viharosabb történelmet ír Dubrovniknak. Francia, osztrák megszállás, 

majd a Szerb-Horvát-Szlovén Köztársaság, később a Szerb Királyság része. De része lesz a 

független horvát államnak. Megszállják olaszok, németek, de része a szocialista  délszláv 

államnak, is míg végül megtalálja végleges helyét a Horvát Köztársaságban. 

 Nem tudom miért, talán azért mert hasonló helyzetben vagyunk mi is? Végig a dubrovniki  

látogatáson és még ma is olyan érzésem van mintha Ragusából is úgy lett Dubrovnik mint 

Kolozsvárból Cluj. Erre az ott látott reneszánsz, barokk és gótikus épületnek sokasága, a 

katolikus templomok és sok egyéb más adja az indítékot. A bejárati Pile kapu gótikus és 

reneszánsz kettős része, az Onofrio kútjának kettőssége. A kutat Onofrió della Cava nápolyi 

mester készítette, mai neve a kútnak Onofrijema Cesma. Vagy a paloták neveinek olasz hangzása 

és az utcák szláv nyelvű hangzása. Két példa erre: Sorgo palota a Drziceva poljano utcában és a 

Pozza palota az Od pucsa 17-ben és a Siroko utca 5-ben. Szomorú összehasonlítás: a kolozsvári 

Bánffy palota és a Mátyás  király szobor a Piaţa Unirii téren. Mindenhol ez a kettősség kísért és  

hozakodott elő akarva, nem akarva, keresve és nem keresve. 

  S most a várban levő város belsejéből, néhány az emlékezetben megmaradt épület és 

néhány  élményt nyújtott látvány, tapasztalat. A vár falának megmászására, újra fizetni kellett. 

Sok lépcső, kb.2 km hosszú séta, a 6 méter széles falakon, s a gyönyörű kilátás a tenger 

kristálytiszta vizére, utasszállító hajók látványa bűvöl el. Nagyon erős falak védték ezt a Raguzai 

Köztársaságot. S ha jól emlékszem a mai vár kb. 5 régi erődből áll össze. Sorban: a Bokar, a 

Minceta, a Szent Iván, a Lovrjinec és a Revelin erődök. Egy darabig bírtam a sétát, de amikor a  

25 méter magas tenger melletti falhoz értünk le kellett állnom. Szédültem. S inkább az ott 

festegető horváthoz mentem és vettem tőle egy aqvarelt, amely a várat örökíti meg. Nagyon 

tetszik, sokáig az ágyam felett volt. A gyönyörű látványban benne voltak a szomszédos szigetek,  

az ott levő arborétumok, a város, s a felettünk levő hegy amelyet magyarul alig lehet kimondani 

Srd-tető. Kifáradva jöttünk le a vár sétáról. 

  S az óvárosban, egy kávézót keresve, egy kicsit leültünk pihenni. De nem ülhettünk 

sokat, mert még hátra volt az óváros végig járása, millió látni valóval. Igyekeznünk kellett még 

fáradtan is,  mert  Dubrovnik meglátogatására jöttünk ide. Erre a hajó vissza indulásáig volt 

időnk. S neki indultunk a Fő utcán végig előre, amelynek szláv neve Stradun vagy Place 

Dubrovnik. Hogy is hangzana ez olaszul?  Piazza Ragusa!? 

A hosszú Fő utcán végig, kávézók, üzletek, kiskocsmák, étkezdék csábítják a turistákat 

belépésre és vásárlásra. Végig  járkáltuk az üzleteket, ahol sok mindent vásároltunk, de leginkább 

emléktárgyakat, s olyasmiket amiket otthon nem lehetett megvásárolni. Ebédelni is betértünk egy 

csendesebb mellékutcában levő vendéglőbe és helyi ételeket kértünk. Emlékszem nagyon jól 

laktunk, alig tudtunk tovább menni, pedig az étel mennyisége nem volt sok, de nagyon finom 

volt. 

Benéztünk a templomokba, persze református szemmel. Kimentünk a piacra ahol dinnyét, 

szőlőt, déli gyümölcsöket és zöldségeket árultak. A piac rendes és tiszta volt, nem hasonlított a 

mi balkáni piacainkhoz. Pedig ők voltak a balkániak. Horvátország és a szorgalmas katolikus  

horvát nép egyáltalán nem balkáni. Európapi szemlélettel, ruházattal, német-sváb alkattal és  

horvát-szláv nyelvvel vannak ellátva. Előzékenység, tiszteletadás, ésszerűség, praktikusság, 

vallásosság, bő nemzeti érzés, barátság, azok a  szavak amelyek őket jellemzik. 

Eljártunk a Szűz Mária emlékére felszentelt katedrálisban, a domonkos kolostorban. A 

Raguzi Köztársaság központjában most múzeum van, de aznap zárva volt.  
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 Láttuk az Orlandó vitéz kardos kő emlékoszlopát, s Shakespeare színdarabjára 

gondoltunk. Bármerre néztünk, sokfelé láttunk Szent Balázs szobrot, a város védőszentjét 

megörökítve bronzban. A hercegi udvarban levő múzeumban, a várossal kapcsolatos emlékek 

vannak kiállítva. A Tengeri múzeum legérdekesebb része az akvárium. S a Régészeti Múzeum a  

numizmatikai kiállítást  állítja leginkább a látogatók elé. 

Végkép kifáradva, alig tudtunk a nagy kapuhoz felmenni, a kis kaptatón. De az utolsó 

pillantásunk is az óváros felé,  emlékeztetett mindarra amit azon a napon láttunk az emberiség itt  

megalkotott évszázados munkájából. Történelem, művészet, építészet, harcok, művelődés, 

kereskedelem keveredése a mai Dubrovnik. 

           A buszunk elvitt a  kikötőbe, ahol  turisztikai hajónk várt és befogadott a vissza felé vivő 

útra. Gazdagabbak lettünk egy nép, és népek munkája eredményeinek megismerésével.  

   A  Dubrovnikból való visszatérésünkkel eltelt a korcsulai szigeten tölthető kifizetett idő  s 

összecsomagoltunk, csomagjaink  nehezebbek lettek s újra a komphajóra szállva haza indultunk. 

Az úton visszafelé megismétlődtek ugyanazok a képek amelyek fogadtak Korcsula felé. 

Tengerpart, sókitermelés a tengervizéből, kagylótermesztés a tengerben, halászat és határőrök, 

vámosok. Útközben még, megálltunk egy szőlőtermesztő és bort készítő horvát gazdánál. Nagy 

szőlő ültetvénye volt a dombok között és hosszú nagy pincéje a földbe beásva, ahol jó turista 

fogásként borral kínáltak meg és megnyugtattak, hogy vásárlási lehetőség is van. Több fajta 

borával megkínált és nagyon finomnak találtuk. Vásároltunk is belőle két-három literrel 

emlékként. Megfigyeltem, hogy szőlőjén sem karók, sem huzalos rendszer nem támasztotta 

tőkéket. Leginkább a földre meghajolva voltak elterülve. Így is lehet!  

A hosszú, vissza felé vezető úton pihentünk és elgondolkoztunk azon amit ott láttunk 

Horvátországban, és örökre emlékeink közé véstük Dubrovnikot, az ókori és középkori Raguzát. 

S ekkor döbbentem reá, hogy sem a várban, sem a városban egy romot sem láttunk, minden 

helyre volt már állítva. Még egy betört ablakot sem láttunk. Hiába, dolgos a horvát és bizony 

segített a világ is, mert Dubrovnik a világ megérdemelt örökségének  része. S egy másik általános   

tapasztalat, hogy a horvátok szorgalmasak, mintha a bennük lévő német-osztrák vér erősebb 

lenne a szláv vérnél. S talán a legjobban  az esett, hogy bárhova mentünk, s ahol megtudták, hogy 

magyarok vagyunk mindenhol szeretettel fogadtak. Nem bölcsködtünk a román 

állampolgárságunkkal. 

 

A KÖVETKEZŐ ÉVBEN GÖRÖGORSZÁGBAN. 

 

 
Olympus hegy havas csúcsa 
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 Az eddigi sikeres külföldi kirándulásokon felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy 2002-ben 

csak a Balkánra, de egy kicsit lejjebb, az ókortól már híres Görög honba látogatunk el, 

mindhárman. Erre 2002 szeptember 8-tól egészen szeptember 17-ig tartó kirándulással került sor. 

Az előkészületek már könnyebben mentek, volt már egy kis tapasztalatunk. Nézegettük az 

újságokban a kirándulási hirdetéseket és eljutottunk ahhoz a hirdetéshez, amely a görögországi 

Katerinit javasolta. Utána néztem a térképen, egy kis város Görögország északi részén, közel 

Macedoniához és Szalinikihez. Hoppá Szaloniki! Ezt a város nevet a Szabad Európa rádióból 

hallottuk sokat. Thesszaloniki a valamikori Macedonia fővárosa, ma Görögország egyik északi 

nagyvárosa. Szeptember 8-ra az úti csomagok készen voltak és a zsebek feltöltve várták az 

indulást. Ugyanis egyik legnagyobb eddigi tapasztalatunk az volt, hogy nem az út és a szállás 

meg a kaja a drága, hanem az ottani mindenféle költekezés. Próbáltunk zsebünk erejéig 

felkészülni erre is. 

 Éjjel kevesebbet aludtunk mindhárman, mert reggel 6-kor indulás Temesvárról a 

Temesvár Szálló parkolójából. Egy taxi bevitt a városba, elsőknek érkeztünk. A jármű egy 11 

személyes kis mikrobusz volt. Egy kicsit csodálkoztam, ilyen kevesen megyünk Görögországba? 

Igen, mert volt még egy kisautó amely velünk párhuzamosan haladt  Görögország felé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A mi autónkban, az utasok mind hölgyek voltak és ez nekem nagy hátrányt okozott. 

Ugyanis lévén udvariasságra nevelve, még kicsi korom óta, a hölgyeket előre engedtem, hogy 

felszálljanak, nem számítva azt, hogy ez azt is jelenti, hogy az én helyem a legutolsó hely lesz. 

Felültem semmit sem sejtve, az üresen maradt  leghátulsó székre és elindult a kocsi. De már az 

első 100 méternél  éreztem, hogy baj van, mert nagyon ráz a kocsi. Itt a Temesvár közeli utakon 

még valahogy eltűrhető lett volna, de ahogy  közeledtünk a szerb határhoz és leginkább ahogy 

távolodtunk tőle, egyre inkább  egy össze-vissza rázott pasas lett belőlem. Csak a lelkem volt már 

meg amikor Katerinibe megérkeztünk. De addig ki kellett bírni valahogy. Moravicánál léptük át a 

határt, ahol úgy a románok mit a szerbek elég jól megkeresték csomagjainkat. De mivel semmi 

különöset nem találtak csomagjainkban, tisztelegve tovább engedtek. 

           Az utunk első cél állomása Belgrád volt. Addig Észak-Bánáton mentünk keresztül ahol 

nagyon ismerős vonalú házak között mentünk el. Akár merre nézel a síkságot látod, épp úgy mint  

a Bánság túlsó részén. A Trianonban kettévágott magyar Bánság, szerb oldalán jártunk. Itt  ezen 

az úton is meglepett a jól megdolgozott földek összhangja. A falvakban takaros házak sorakoztak, 

s nagyon látszott, hogy nem olyan rég még sok mindent építettek a falvakban. Új építkezést már 

nem nagyon láttunk. De az udvarokon ott voltak a szerb gyártmányú és a nyugati kocsik, 

traktorok, kombájnok, de kint az utcákon és  bent fedél alatt. Gazdag vidéknek tűnt ez a része is a 

mai Szerbiának. Amit csak azért kaptak meg ők is, mint a románok, mert a Bánság 

megkaparintásán összevesztek. S amit a párizsi elit pedig nagylelkűen kettévágott. Vajon így 

adták volna akkor is ha az övék lett volna?! De buszunk már Pancsova mellett haladt ahol a 

szétbombázott nagy tartályok az égnek emelkedve roncsaikkal dicsőítették a NATO áldásos 

bombáit. Itt eszembe jutott annak az óriási robbanásnak a zaja, amely hozzánk  Újszentesre is 

elért akkor, amikor az amerikaiak bombáztak a Pancsovai Vegyi Műveket. S most amikor írom 

ezen sorokat  eszembe jut egy nagyon furcsa  kis történet amely ezen a bombázások idején történt 

Szerbiában. Milyen is szerb? Nagyon egy a románnal! 

 A NATO a bombázások előtt felderítő gépeket küldött mindig, hogy kitapogassák a 

helyszíni feltételeket. S  ebbe a tevékenységbe bevetette a legújabb típusú pilóta nélküli felderítő 

gépeit. Ez addig ment háborítatlanul amíg egy szerb légvédelmi egység le nem lőtt egy ilyen 

lopakodót. 
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 Nagy felhajtás volt az országban, az újságok, a rádió s a megsebzett televízió is bőven 

beszámolt erről a nagyszerű szerb tettről. Ugye-ugye nem sebezhetetlenek az amerikai 

csodalopakodók, mi szerbek képesek vagyunk lelőni őket, gyertek szerbek nézzétek a darabokat. 

De arról, hogy melyik katonai egység vagy pontosan ki lőtte le a gépet, erről nem szóltak 

a híradások. 

Erről csak jóval később, a Duna tv-ben szerezhettünk tudomást, amikor is kiderült, hogy   

az amerikai lopakodót egy vajdasági magyar nemzetiségű tiszt lőtte le, akit jóval később tüntettek 

ki ezért. 

De már bent voltunk Belgrád utcáin, ahol még mindig látszottak a  bombázások nyomai, s 

amire az idegen vezetőnk azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy emlékeztetőnek úgy is akarják 

hagyni a belügyminisztérium szétbombázott épületét. Kiérve Belgrádból, az ország közepén 

haladó négysávos műútra hajtva, egy kicsit könnyebben ellehetett viselni az út rögösségét. 

Belgrád környékén már más a világ és tovább még inkább változik a kép. Itt nem a síkság az 

uralkodó, hanem a  kisebb, nagyobb hegyek. S a házak is épp ilyen szedett-vedett házak. Itt csak  

az egyenesen haladó műút az, amely a modernséget képviseli. Különben, szegény szerb  

környezet vett körül. Hosszú volt az út és elég unalmas, jobbra elmaradt Nis városa, majd az úton  

átmentünk Leskovácon, ahol már elfogyott a négysávos autó út. Közeledtünk Montenegró felé 

ahol újra autóúton haladhattunk. A hegyek kezdtek emelkedni, s arra gondoltam, hogy vajon 

merre vannak az aromán falvak, mert Szerbiában, Montenegróban, Albániában, Görögországban 

elég szétszórtan élnek. Az út mentén, s a térdemre kiterített térképen is, figyeltem a falvak neveit, 

és elég sok gyanúsnak tűnt, mert romános hangzásúnak éreztem őket. Az unalmas utat a szerb-

montenegrói határra való érkezésünk törte meg, ahol mindkét ország határőrzői lassú mozgásúak, 

és úgy tűnt, hogy nem főfoglalkozásuk az utasellenőrzés, hanem valami egészen más. 

Montenegro még másabb mint Szerbia, mert itt igazán csak a hegyek láthatóak az autónk két 

oldalán Szerpentinek is vannak és nagyon sok erdő. Juhok legelésztek a távolban, s imitt-amott 

egy-egy magányos házacska. De nemsokára a négysávos út is elfogyott, eddig volt ereje a 

Jugoszláv Föderatív Szocialista Köztársaságnak, hogy megépítse ezt az utat. 

 Ettől arra felé, nem kívánom senkinek, hogy egy kisbusz hátsó ülésén utazzon 

Görögország felé. Azért feljegyzek néhány gyanúsan román hangzású falunevet az út mind két 

oldaláról és beljebbről is: Elenica, Pepeliste, Rosoman, Veles, Durfulija, Orizani, Negotino, 

Koseleri, Dolan, Balvani. Igaz, a román nyelvet ismerőnek milyen  románosan hangzanak ezek  a 

nevek? Skopje a főváros, valahol jobbra maradt el, nem mentünk be. Hát igen, valahol itt is 

laknak az elfelejtett ősrománok. 

  Gyönyörű hegyek, erdők között kanyargott az út, s rajta a mi kis kocsink. S ime 

megérkeztünk az antik Görögország modern mai határához. A macedon oldalon búcsúztunk 

Gevgelija-tól a macedon határon levő utolsó településtől. Itt unalmas határőrök és még 

unalmasabb vámosok nézegettek minket, s papírjainkat. Hibátlannak találva személyünket és 

papirjainkat,  szalutáltak és talán jó utat kívánva átengedtek. Egy pár métert haladva a semleges  

övezeten, hellász mai földjére értünk. A görög oldalon Efzone az első település. Kocsink megállt 

és várt, nem jött mifelénk senki, eltelt egy negyed óra  amikor intettek, hogy menjünk egy másik 

kapuhoz mert ott beengednek. Sofőrünk, aki már többször megjárhatta ezt az  utat, valamit elég  

hangosan morgott magában. Lehet, hogy Jó egészséget kívánt a görög határőröknek, de ebben 

nem vagyok biztos mert az arca, valami mást árult el. 

 Kocsink áthúzott a másik kapuhoz, ahol szintén az idő múlására bízták a görög  határőrök 

meglátogatásunkat. Az idő telt, mi már magunkban elmondtunk néhány Miatyánkot átköltve 

görög nyelvre, amikor egy fiatal görög határőr hölgy hozzánk közeledett. Autónkhoz érve 

tisztelgett, s valamit görögül mondott a soförnek, aki bizonyára nem ismerte a görög nyelvet de 
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úgy is kiadta a parancsot, hogy gyűjtsük össze az útleveleinket. Ez hamar megtörtént, s a hölgy 

megkapva a 11 útlevelet átölelte őket, mint egy csokor virágot és elbillegett a határőri épülethez. 

Röpke félóra után, biztos képpel hozta vissza az útleveleket, mint aki mindent jól végzett. Ezután 

kerültünk a görög vámosok kezébe, akik nem voltak restek, ők be-be néztek a székek mögé, a 

hölgyek szoknyája alá, férfiak voltak, mintha valamit keresnének. Nem találtak semmi különöset, 

s így szabad volt az út Görögország felé. 

Nem kocsikáztunk sokat és balra Tessaloniki, városát  jelezte a görög és az angol nyelvű 

útjelző tábla. Nem mentünk be a városba, s később sem, amit most is sajnálok. A „győztes 

szocializmus” éveiben sokszor hallottuk Amerika hangját rádión keresztül, amelyet Szalonikiből 

közvetítettek. Hát igen, megérkeztünk a történelmi Macedonia kettészakított felének görög 

részébe. Nagy Sándor szülőföldjére. Ez a terület is a haragot, a civakodást szüli mindkét oldalról. 

  Utána néztem egy kicsit és olvashattam, hogy mi az igaz, legalábbis a makedon név körül. 

A mai Makedon Köztársaság délszláv lakói magukat Nagy Sándor makedon  népével azonosítják 

magukat, de ez nem igaz, mert ők a bolgárokkal rokonok, míg az igazi makedonok azok a 

görögök egyik rokon népe. Jó ezt tudni! Ezért nem is nagyon egyezik bele Görögország, hogy a 

vele Északon határos ország  Macedonia megnevezést  használja. 

A görög táj más képet mutat, még vannak hegyek, de ezek egyre alacsonyabbak  

ellaposodnak, közeledik az Égei  tenger. S nemsokára, az út  baloldalán fel is bukkan a végtelen 

tenger. Langyos szellő fúj a tenger felől, így fogad minket a most barátságosnak tűnő                               

vízrengeteg. Pálmafák köszöntenek ami azt jelenti, hogy déli vidéken vagyunk. Az út jobb 

minőségű, itt már szőlők, gyümölcsösök, zöldségesek vannak az út két oldalán. Elhagytuk a zord  

és mégis barátságos macedon erdőket. Itt más nép él? Itt a házak is egyre laposabba tetejűek, nem 

kell félniök a téli havak súlyától. Beértünk a katarini síkságra. 

 S egyre több megkezdett épület látható, építenek házat, utat, hidat, telephelyeket 

kereskedőknek, gazdáknak. Építkezési furcsaságról számolt be, az előttem ülő egyik  turista, aki 

már járt Görögországban. Azt mondta, figyeljem meg, hogy nagyon sok félig-kész és kész ház áll  

üresen, nincs belakva. Ennek az az oka mondotta a turista társ, hogy ezek az új házak egy évig  

lakatlanul kell álljanak. Mivel Görögországban nagyon sok a földrengés, s ezért úgy határoztak, 

hogy egy évig lakatlanul hagyják az új házakat, mert így ha bekövetkezik egy földrengés akkor  

bebizonyosodik az, hogy az új épület mennyire áll ellent a rengéseknek. 

De végre befordultunk Katerini város főutcájára és még egy kis haladás után, fékezett a 

kiskocsi. Megszűnt az állandó rázás. Gondoltam, végre kipihenhetem magam majd a  

szállodában. Itt, a  hazai turisztikai irodával együttműködő görög iroda képviselője fogadott, aki 

édes román nyelven köszöntött és kis jegyeket osztott szét mindegyikünknek, amelyeken fel 

voltak tüntetve azok a panziók vagy szállodák nevei és címei, a szobák számai, ahová kerülünk. 

Ezután vissza szálltunk a kisbuszba amely kivitt a z Égei tenger partján levő Paralia kikötőbe. 

  A mi panziónk egy kicsit messze volt a központtól, de a tengerhez nagyon közel, ami 

nagyon előnyős volt számunkra. Innen reggel korán értünk a tengerpartra és így könnyen kaptunk 

jó helyet. A panzió egy egyemeletes takaros épület volt, s körülötte szebbnél szebb és újabbnál 

újabb panziók sorjáztak. Mi egy emeleti szobát kaptunk, három ággyal. Új bútorral, fürdővel stb. 

Ottlétünk alatt végig jól éreztük magunkat benne. Lent a bejárattól balra volt az reggeliző, ahol  

finom svéd asztali ételeket, lehetett megválogatva megenni. Egy kicsit arrébb pénzel vásárolható 

kaját és italt is árultak. 

De az én pihenésemből nem lett semmi, mert már az első nap délutánján, a tengerpartra 

kellett mennünk. A tengerről nem írok, mert olyan mint máshol. A víz tiszta és jó meleg volt, 

szeptembert írtunk. A parton homok várta a  fürödni készülő turistákat és sok napágy, meg nagy 

napernyők. Erről ennyit.  
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 A tengerpartnál érdekesebb voltak  a Katerini környéki és messzebbi autós kirándulások.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Első utunk alkalmával, az állandóan felettünk őrködő és a hófehérbe öltözött Olimposz hegység                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

első szintjén levő menedékházhoz jutottunk fel. Az idegen vezetőnk megmutatta a messzi és nagy  

magasságban levő Zeusz trónját és elég bőven mesélt az Olimposz hegy  körüli görög mondákról, 

és  az ezen a környéken lezajlott  makedon-görög szabadságharcokról. Már az első alkalommal 

meggyőződhettünk arról, hogy ez a mai görög föld, amely valamikor macedon föld volt, sok 

vérrel van áztatva, az ókortól majdnem napjainkig.   

       Gyönyörű kilátás van innen a katerini síkságra, az Olimposz hegység láncra és a tengerre. 

Közben szamarakon pásztorok érkeztek a vendéglőhöz, érdekes látvány volt, mintha  

hasonlítottak volna egy cseppet, a mi  havasi pásztorainkhoz. Miután kisétáltuk magunkat a 

környéken, mi is bementünk a menedékház vendéglőjébe, ahol helyi pálinkát kértünk, ez az ouzo. 

Ami egy ánizsos pálinka szerű ital. Megkóstoltuk és majdnem ihatatlannak konstatáltam. 

Köszönöm ebből többet nem kérek! Erre enni kellett! 

             Még  többféle bort is kínáltak. Ezért valamilyen szendvicset is   megkóstoltunk, ez már 

ehető volt.  Erre a kínált három bort is megkóstolhattuk, amiből kettőnek az íze olyan mint a mi 

borainké. De egy aminek a neve Retsina, s valahol Athén körül terem, részemre nagyon különös 

ízűnek tűnt.                                                                     

     Az idegen vezetőnk megnyugtatott, hogy csak gyanta van benne, eredeti fenyőgyanta. S 

azt is elmondta, hogy ez a bor azért olyan gyanta ízű mert az ókorban a görögök, agyagkorsókban 

szállították a bort „az isteni nedűt” s azért, hogy ki ne csurogjon a bor, a dugót ami fenyőfából 

volt gyantával ragasztották le. A bor viszont felvette a gyanta ízét. Később a görögök 

megkedvelték a bor gyantás  ízét, s ma már a Savatiano szőlőből készült borba, gyanta darabokat 

tesznek. Ennek ott egy másik változatát ismertem meg. Ebbe a görögök azért tették a borba a 

gyantát hogy a tőrőkők ne ihassák meg. 

            Én is megízleltem a Retsina bort, de bizonyára nekem is szükségem lenne legalább egy 

évszázadra, hogy megszokjam. Emlékként vásároltunk két literrel amit haza is hoztunk s a 

barátok megitták. Emlékként leírom, hogy ez a bor gyanta nélkül, aranysárga színű ha igazi, lágy 

bor, gazdag illatú és kissé fűszeres ízű. Leereszkedve bejártuk a titokzatos turisztikai falut Paleios  

pantaleimonas-t. A leereszkedő főutca mindkét oldalán, kis boltok kínálják az emlékeknek szánt 

csecsbecséket.  

   Útközben egy görög kaszárnya mellett hajtottunk, el ahol fiatal  görög katonák sajátították 

el fegyver használatát, bizonyára az örök török ellenségre célozva. Igaz még fent a 

menedékháznál én egy kicsit megjártam, mert szerettem volna egy kicsit a lábaimat megmozgatni 

és zsdokkolni kezdtem, ami egy nagyon erős lábfájásba torkollott, s amit egy pár napig sántikálva 

és elég erős fájdalommal viseltem el. Délután kimentünk Katarina városában egy kicsit szétnézni. 

Majd minden épület szálloda, panzió, vendéglő, kiskocsma. S az üzletek csak a turistáknak 

nyitnak. Itt is mindent lehet kapni a görög, de sokszor a nemzetközi ízlés szerint. Irhabundától 

finom és drága öltönyökön, bundasapkákon keresztül, a legmodernebb nyugati elektromos 

játékokig minden kapható. Rengeteg emléktárgyat is árulnak, igaz egy kicsit sokkal civilizáltabb 

körülmények között mint mondjuk Kairóban vagy más egyiptomi városban. Igaz, hogy Balkán, 

de mégis Európa.   

  Sok minden apróságot vásároltunk, mikor is egy adott pillanatban egy utcára kitett 

könyves standon magyar nyelvű könyvet fedeztem fel. Címe: „Olimposz-Dion-Pieria partján”. 

Belelapoztam s pont arról a vidékről szólt, amelynek a közepén voltunk és magyarul, kiadója  

Rekosz Rt., egy görög írta, Konsztantinosz Faridisz. Akkor örömömben nem néztem meg 

alaposabban a könyvet, de  később otthon kinyitva és olvasgatva eljutottam a 19. oldalra ahol 

meglepetésemre megváltozott a könyv nyelve és lengyelül kezdte tovább mesélni Katerini és 



456 

környéke történetét, egészen a 32-ik oldalig, ahol újra vissza váltott a magyarra. Köszönöm 

tisztelt görög nyomdászok, hogy emlékeztettetek a lengyel-magyar örök barátságra, s amelynek 

keretében feltételezitek azt is, hogy egy magyarnak lengyelül is kell tudnia. Én így is elfogadom 

ezt a görög-lengyel-magyar hibrid könyvet, mert ilyen nem nagyon van a világon. Egyedi könyv! 

A könyv oldalainak összege 96 oldal. A másik könyvnek, amit Paralián vásároltam meg 2002 

szeptember 9-én, a címe „Görögország-városnézéssel és történelmi valamint  néprajzi 

adatokkal”, (jelzem, ez már végig magyarul van írva). 

    Végül kikötöttünk egy vendéglőben, aminek ha jól emlékszem a homlokzatán, ez állott ki 

írva TAVERNA. A vendéglő két részből állott, egy az utcából ablaküveggel bekerített részből és 

egy belső sötétebb részből, ahol inkább görögnek kinéző törzsvendégek voltak. Kint az üveg alatt 

pedig mint mint mi is, az épp beforduló idegen turisták. A falakon román és magyar feliratokkal 

fogadtak, ami egy kicsit meglepő volt, de ez az igazi turista ellátás. 

           Hamar kaptuk is az étlapokat, amiben szintén magyarul, románul, angolul és még egy két 

nyelven kínálták étkeiket. Rögtön a görög ételeket kerestük és találtunk is. A pincérünk miután 

megtudta, hogy  magyarok vagyunk, magyarul szolgált fel, persze kemény görög kiejtéssel  

fűszerezve. De érthető volt! Finom görög levest ettünk olyan csorba ízűt és valamilyen  görög  

recept szerint elkészített húst és körülötte a muroktól kezdve, a borsóig és a salátáig, az egész  

görög zöldséges kert  termékei. De meg lehetett enni és nem is volt olyan drága. A hölgyek egy 

tésztával, én egy pohár borral fedtem le az ebédet. De hamar kikerültünk a vendéglőből, mert 

elkezdődött a zenekar játszani, valóságos görög zenét. Ez a zene nem hasonlított a Zorba   

dallamához, inkább a román manelekhez. 

A főutcán haladva, egy kifőzdéhez értünk ahol görögsalátát ajánlottak hazavitelre. 

Vásároltunk is három porciót és otthon megkóstolva nagyon finomnak találtuk. Káposzta, 

olajbogyó, feta sajt, murok, karfiol, uborka, paradicsom, retek stb. apróra összevágva és oliva 

olajjal nyakon öntve. Körül-belül ez a receptje. Ezt a vacsorát többször megismételtük mert 

könnyű étel éjszakára és eteti magát. De nem is drága! 

 Másnap a buszunk  egy  elég messze levő faluba vitt el, ahol az egész falu műemléknek 

van nyilvánítva, ahol építeni nem szabad, s renoválni is csak úgy szabad, hogy vissza állítja a 

tulajdonos az eredeti állapotot. Ebben a faluban a XV. századtól nem változott semmi, neve 

Ampelakia. A falu egy erdős részben  van, ahol elég  rossz utak vannak, s a házak tipikus görög 

építmények, lapos tetővel és nagyon piros cseréppel, amely nem olyan mint a mi erdélyi 

tetőcserepünk, hanem hullámos. Ilyenek vannak  a  regáti házakon is. Bizonyára onnan hozták az 

ősrománok. Sajnos a faluban sok romos ház van, amelyeknek talán már nincs gazdája. Ez rontja 

az összképet! A falunak van egy görög ortodox temploma, amely olyan mint a regátban levő 

ortodox templomok. De van nagyon sok ház, amely vaspántokba van öltöztetve. Így védekezve a 

az összeomlástól. 

Ebédre meghívtak egy nagyon jó vendéglőbe, ahol helyi ételekkel kínáltak meg. Jót 

ebédeltünk Juci és Enikő valamilyen helyi finomságot is rendelt, valamilyen gyümölcsös  

fagylaltot. Az úton hazafelé, egy középkori várat látogattunk meg, romos állapotban. Itt 

hallottunk először arról a rengeteg harcról amelyet a macedonok, majd a göröggé vált macedonok 

vívtak kezdve a vizigótoktól, folytatva az osztrógotokkal, gétákkal, húnokkal, avarokkal, 

szlávokkal, bolgárokkal, frankokkal, katalánokkal, albánokkal  és törökökkel. Végül is 1912-ben 

szabadulva fel. A vár neve ha jól emlékszem a Platamonaszi vár. Ennek a várnak is megvan a 

maga történelme. A vár közvetlenül a tenger partján eléggé elnyúlva áll, nem messze a Szaloniki-

Athén főúttól és az azonos nevű turisztikai falutól. A várból is és a faluból is gyönyörű kilátás 

nyílik a tengerre. A hegyek amelyek körül veszik a falut zöldek, imitt-amott gyönyörű piros 

leander bokorral,  amelyek színessé teszik az egész környéket. 
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Meteora 

 

    Fáradtan értünk haza. De azért az estét a városban töltöttük. Reggelre autóbuszba 

szálltunk és az útirány a Meteorák voltak. De mik is a Meteorák? Erről csak mint látványról 

tudok beszámolni, mert az idegen vezetőnk által, igaz feltételes módban elmondott geológiai  

keletkezésének magyarázata túl tudományos és  részemre érthetetlen volt. Én sem ismertem meg 

a  keletkezésüket. 

 Elég messze vannak Katerinitől a t.k. Meteorák. S csak akkor csodálkozol el rajtuk, 

amikor  közvetlen közelükbe, alájuk érsz. Mikor be érsz Kalambaka kisvárosba amely  az óriás  

kövek alatt van. Úgy érzed mintha árnyékba kerültél volna. Nem is csoda, mert  közvetlen felette 

emelkednek a magasba, a 250 métertől a 600 méteren feletti magasságban, a lenyűgöző nagyságú 

de mégis karcsúnak tűnő sziklák sokasága.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Turista buszunk, hamar útirányt változtatott, mert letért jobbra a kalabakai útról, s egy 

keskeny  úton felfelé kezdett hajtani,  egy szerpentinszerű kb 2,5-3,5 m széles egysávos úton. Egy 

kicsit lassúbbra vette a haladást a sofőrünk, de így vánszorogva is egyre emelkedtünk, körbe, 

járva az első sziklát amelynek a tetejében ott várt  egy csodakolostor. A lassú feljutást az idegen 

vezetőnk arra használta fel, hogy elmondja a kősziklák tetején levő kolostorok keletkezése és 

történelme turisztikai változatát. Közben, amíg idegenvezetőnk mondta a mondandóját a buszunk 

egyre szűkebb utakon haladt előre, s egyre feljebb. Már egészen hátradőlve ültünk, hisz a motor 

már feljebb volt mint az autó hátsó része. Ekkor bukkant fel előttünk szembe jövet lefelé és elég 

nagy sebességgel egy másik turista busz. Szent Isten, mi lesz velünk?, szisszentek fel az utasok. 

De a következő pillanatban, már meg is oldódott a kérdés. Buszunk oldalra-jobbra hajtott, 

leszállva az aszfaltról, s így szabad utat adott a szembe jövő busznak. Még súrolták is egymást a 

buszok, de sikerült. Csak mi ott bent éreztük azt, hogy ez egy t.k. sikerült cirkuszi mutatvány. 

Egy olyan mutatvány, amelyben a szenvedők a nézők, s nem a kivitelezők. De a zabot még nem 

vehettük ki...mert az út egyre szűkebb és egyre kanyargósabb lett. De ugyanakkor a baloldalon 

levő mélység is egyre nőtt. Az esőfellegek már közelünkben voltak. A Nap is elbújt, s csak a köd 

és a lábát lógató eső kísért miket egyre barátságtalanabbul. 

 Végre jobb oldalt, egy nagyobb parkírozó nyílt meg előttünk. Megérkeztünk! Mindenki 

sietett leszállni és otthagyni, ezt a hat kereken forgó elég veszélyesnek tűnő cirkuszi mutatványt 

bemutató járgányt. A földön nagyobb volt a biztonság. Három ilyen utat jártunk meg összesen, 
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amivel feljutottunk három kolostorhoz, a ma még működő összesen 6 kolostorból. Az egyik 

kolostorba nem mentem el mert egy hosszú-hosszú keskeny lépcsősoron kellett felmászni. 

Bizonytalannak éreztem  magam. Juci  elment és végig járta a lépcsőket, s ahonnan vissza térve   

nagyon sok közszemlére kitett papi koponyáról számolt be. 

 Mielőtt beszámolnék annak a kolostornak a meglátogatásáról, amelyikbe én is felmentem, 

egy pár szóban elmondom ezen kolostorok, ott hallott történetét. 

Kezdjem avval, amivel az idegen vezető is kezdte. A ma is működő, legnagyobb és 

legrégebbi kolostorba feljutni, csak a görög pátriárka külön engedélyével lehet, de úgy ha azt az 

ország miniszterelnöke kéri. Magamban abban a pillanatban elhatároztam, hogy nem fogok 

felbocsájtásért a görög miniszterelnökhöz fordulni. 

  Különben, ma is, oda a feljutás egy irdatlanul nagy és elég viharvert állapotban levő,  

(fényképen láttam), óriáskerék segítségével lehetséges, amelyet popák tekernek kézzel. A 

keréken  vastag kötél tekeredik fel, amelynek a végén egy hálószerű rekeszben ül vagy áll, a  

felfelé igyekvő személy, vagy a felhúzandó tárgyak, élelem stb. A feljutás idején,  a föld és  az ég 

között lóg ,a bátor  feljutást óhajtó pap, vagy más egyházi személy. De ezt a szórakozást hagyjuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a görög popáknak. Ezek a Meteorák Thesszália déli részén foglalnak helyet és ember emlékezet, 

és az ott található írások emlékezete szerint, mindig is az elvonulás, a meditációk, az Istenhez 

való közel kerülés óhaja jellemezte. De egyben  a görög papok, az ortodoxia és a görög  kultúra 

menedék helyei is voltak. Itt több mint 1000 kőszikla mered az ég felé, de nem is igaz, nem 

mered, hanem simul az égbe. Ezek a sziklák több mint 60 millió évvel ezelőtt  keletkezhettek. De 

tetejükbe, a nyomok szerint a keresztyénség legkorábbi idejében költözhettek, az élettől való 

eltávolodást választó emberek. Tudott dolog, hogy a 11.-ik században ezeken a sziklákon, már 

voltak szerzetesek és remeték. Ezek a remeték, a sziklák oldalaiban levő kis barlangokban laktak  

ahonnan minden vasárnap lejöttek,hogy szentmisét  mutassanak be a körülöttük  lakóknak.  

 Később a búzatermésben gazdag Thesszáliában használatos Stagina nevezetű 

menedékhelyet alakítják ki. A 12. században már  szervezetten alakul, ki a Stagi püspökség itt. A 

11.-ik században a szerb hercegek uralják, akik külön jogot biztosítanak a menedékhely részére. 

Ekkor egy Athanasios nevű szerzetes, Athos hegyéről a Meteorára jön és megalapítja ez első 

kolostort a Platylithosnak nevezett sziklán. Amely 413 m magasságban van Kalabaka városa 

felett. Ő nevezi el a sziklát Meteorának, ami levegőben levőt jelent. Azóta  mindnek összefoglaló 

neve Meteora. Ezután egyre több kolostor épül egészen a 17.-ik századig amikor is a szerzetesek 

számának csökkenésével nagyon sok kolostor lakatlan marad. Ma 6 kolostor lakott: A Tis 

Metamorfoseos, a Szent Varlam, A Szentháromság, a Szent István az első vértanú, Szent Nikolas 

Anapafsas és a Tousanou. Nehezen de sikerült leírnom őket, s bizonyára pont ilyen nehéz lesz 

kiolvasni is. Ennyit nagyon röviden, úgymond mogyoróhéjban. 

   Egy kicsit bővebben írok az általam is meglátogatott Szent István  az első vértanúról 

elnevezett, kolostorról. Mi Trikala község felől érkeztünk, s buszunk valahogy odakanyarodotta                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Szent istván  kolostorhoz és mászni kezdett egy ugyanolyan mint az előbb leírt úton felfelé. 

Kisebb ijedségek után, a megnyugtató parkolóba  érve, kiszálltunk és egy hosszú, szokásosan  a 

bástyákhoz használt  jól megépített  kőlépcsőn  gyalog mentünk fel. Végül a kősziklát, egy kb 8 

méter hosszú hídon keresztül  lehet elérni. Ezt a  kolostort egy eltűnt felirat szerint 1192-ben 

építették. Ebben a kézirat másolatban nekem egy név ütötte meg a fülem.1398-ban egy Ioannis 

Vlasislavos nevü aki Wallachei uralkodója, (inkább csak fejedelme), volt  egy darabot ajándékoz 

a kolostornak keresztelő Szent János, igazi keresztjéből. Ez a név nekem nagyon gyanús lett, mert 

benne van a  vlach, (oláh), név és a slavos, (szláv), név is. És ezt tetőzi az, hogy Walachei 

uralkodója volt. 
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 Hazaérkezésem után, egy cseppet utána nézve a dolognak rögtön, a gyanúm be is 

igazolódott. Ugyanis a XIII. században Thesszália egy sarkát foglalta el a valamikori Nagy 

Valachia amely a mai Volosz öbölt, a mai Görögország Égei tenger partjait egészen az Olimposz 

hegy lábáig foglalta magába. Tehát a valamikori ős Valachia területének egy részén jártunk 

akkoriban. Milyen kicsi a világ. Csak egy kicsit kell megkaparni a Balkánt és már ott voltak és 

vannak a valachok. 

 S ennek a Ioannisnak van egy unokaöccse, Vornikos Draguomaris akinek a nevéből 

könnyen ki lehet olvasni a valach-oláh nevet. Ez egy szentnek Szent Charalambos-nak a fejét 

ajándékozza oda a kolostornak. A kolostorban 1888-ban még  31 szerzetes él, de 1960-ban már  

üresen áll, amikor is 1961-ben egy ambiciózús apácaközösség költözik be és  virágzóvá teszi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Lássuk mennyire igaz ez a  kijelentés, lépjünk be a kolostorba. Belépéskor ki kell fizetni a  

meghatározott belépési díjat és a hölgyeknek szigorúan megnézik azt, hogy nadrágban vannak-e, 

s ha igen akkor jó bő szoknyákat adnak, amit ott helyben fel kell venni s csak avval lehet belépni 

a kolostor területére. Túlesve ezen a tortúrán Juci a feleségem és a lányom Enikő, most már 

bátran közlekedhettek az épületekben. Kint egyre jobban szemerkélt a hideg eső s így inkább a  

templomokat látogattuk meg, de volt időnk is arra,hogy fényképeket készítsünk a gyönyörű 

Pinios folyó mentéről. 

 A távolban búza és kukorica táblák, szőlő meg gyümölcs ültetvények tették tarkává a 

kilátást. Csendes, megnyugtató kép tárul onnan felülről nézve, talán minden  látogató elé. Mi sok 

helyt a köd felett, de sok helyt alatta voltunk aszerint, hogy honnan néztünk a lassan folydogáló 

folyó felé. Tényleg az itt élő szerzetesek, papok, apácáknak ez a kilátás megnyugvást, csendet, s 

az élet felett való létet biztosítja. Azt is mondanám, könnyű itt élni, persze leszámítva a 

bezártságot és az élelemhiányt. De tényleg itt fenn 400 méteren felül egy tűnyi helyen, az apácák 

paradicsomot, uborkát, babot, sárgarépát termelnek saját részükre és sok virágot amit  

értékesítenek. Igaz,  pont ott létünk idején, egy takaros fehér kisautó érkezett finom áruházi  

termékekkel tele. Ami azt igazolja, hogy állandó kapcsolatban vannak az „Alvilággal”. A 

kormánykeréknél egy jóképű fiatal apáca ült, aki biztos kézzel hozta fel a fehér kisautót a 

mélyből. A megérkezéskor, négy fekete ruhás, fiatal apáca növendék állt oda kirakni a felhozott 

élelmet. Érdekes volt nézni, hogy  milyen odaadással dolgoznak, semmilyen ötödik parancsoló 

nélkül. Jó munkát kívánva léptünk a következő ortodox templomba. Itt a bejáratnál, egy oldal 

szobában körbe a fal körül, kis asztalokon a kolostor apácái által kézimunkával előállított  

kegytárgyakat és emléktárgyakat árult 6 apáca. Mind a 6 apáca fiatal volt és kedves. Kellemesen 

lehetett velük értekezni, tudtak angolul. A legszebb egy vékony termetű, törékeny testű, szőke  

apácalány volt, akitől én is több mindent vásároltam. Ez a kis szőke apáca, a nagy kivételt 

jelentette a mindent ellepő dús fekete hajú apácák között. Akkor, vettem tőle egy szemüveg 

zsinórt amelyet nagyon sokáig  viseltem is.  

 De tovább kellett menni. Be a templomba, ahol az ortodox ritus szerinti berendezés 

fogadott. De olyan szépségben és tökéletességben amelyet elfelejteni nem lehet. Ennek a 

templomnak a neve Katholikon és Szent Charalambosznak van szentelve. A falakon görög betűs  

feliratok tájékoztatnak a templom építőjéről, javítási dátumairól, s például Paisos püspöknek egy 

imáját olvashatnánk, ha tudnánk görögül. A templomban nincs egy festmény sem, melyet 

gyönyörű fafaragások helyettesítenek. Mint például az oltár feletti baldachin, a templom oltárfala, 

amely annyira szép és tökéletes, hogy meg álltam előtte és elcsodálkoztam azon, hogy hogyan is 

lehet ilyen tökéletes munkát  alkotni. Mintha csipkék lettek volna kiakasztva, miniatűr munkával 

de fából készítve. A püspöki trón és a körülötte levő szekrények szintén fafaragásúak. Sok munka 

és tökéletesen végezve. Fejet kellett hajtanom a görög ortodox templomi munkák tökéletessége  

előtt. Le a kalappal azon görög szerzetesek előtt, akik mind ezt ily csodásan megalkották. 
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 Miután kijöttünk, a kolostorból, más emberek lettünk, ezután másként kell néznem a 

görög ortodox egyházat amely nagy értékeket teremtett templomaiban az emberiség számára. 

VILÁGÖRÖKSÉG! 

Még meglátogattuk a Szent István templomot, ahol a szokásos festmények fogadtak s 

amelyek a feszes ortodox vonalakat őrzik. Utolsónak a refrektoriumot látogattuk meg ahol 

kegytárgyak kiállítása van. Aranydíszítésű imakönyvek, fafaragású keresztek sokasága, miséző 

kelyheket, tömjéntartókat, kézzel írt kódexeket és nagyon szép ikonokat láthattunk. 

Az itt élő apácák ikonfestészettel is foglalkoznak, amiből szép pénzeket tudnak össze 

hozni. De vannak közöttük olyanok is, akik a szociális segítség terén dolgoznak lent  

Kalambakában és a környéken. Mozgalmas és hasznos életet élhetnek ezek a kifele, 

magányosnak tűnő hölgyek. 

 Ezen élmények után, következett a busszal történő lefelé való ereszkedés, ugyanazon  a 

keskeny, görbe úton amelyen feljöttünk. De most már Kastraki felé, amely egy másik település a 

Meteorák lábánál. Szorongásunkat legyőzte a fent látott vallásos témájú, de nagyon szép és 

tökéletesen művészi kivitelezésű fafaragványok, évszázados kódexek, miséző ruhák, s az apácák 

kedvessége  és sokszor a látványa. Viszont ez az út hamar egyenesbe jött  és elég hosszúra nyúlt 

mert szerpentin szerűen ereszkedik. Körbe jártuk a legfontosabb sziklákat s így egy sziklák körüli 

utat is megjártunk. Ezután érkeztünk be újra Kalambakába, ahonnan egy ikonfestő műhelyben 

húzott fel az autóbuszunk. Itt is lefizettük az elég borsos belépési díjat és szabad volt az út 

előttünk. Bent fiatal civil ruhás, munkaköpenyes hölgyek dolgoztak, akik nagy része előtt egy-

egy ikon állt, amelyen dogozott. Ez a kézimunkával dolgozó műhely, leginkább fiatal, dúsan 

fekete hajú  görög hölgyeket foglalkoztat. Kezük alól üveg, vászon, posztó, cserép és még ki 

tudja hány alapanyagból készült, leginkább vallásos tárgyú emléktárgy  kerül ki. Nagyon szépen 

dolgoznak. és nagyon megkérik az árát is. Igaz  írásos  elismerést is adnak arról, hogy az ott 

megvásárolt  emléktárgy  kézműves tárgy és ott helyben Kalambakában készült. 

 

 
Kalambakai látkép 

 

 Az idegenvezetőnk angolul és  görögül beszélt és csodák csodájára, egy kicsit magyarul is 

értett. Ezt ki is használtam, mert elindulva a kiállított emléktárgyak megtekintésére, többször 

közelébe férkőztem és magyarul kérdeztem, amire tűrhető válaszokat kaptam. A válaszok 

nyelvtanilag nem voltak mindig helyesek, de amire használta azt megértettük. Amikor 

tudatosodott benne, hogy többen vagyunk magyarok akkor hozzánk fordult és felhívta a 

figyelmünket egy  kiállító polcra,  ahol magyar tárgyú emléktárgyak vannak. 
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S  nagy szeretettel  beszélt, egyik legújabb ikonjukról, amelyen a magyar Szent István van  

megfestve, s hozzá tette azért a magyar Szent István mert nemrég ismerte el az ortodox egyház 

Szent Istvánt saját szentnek is. Tehát a magyar Szent István az ortodox egyház szentje is lett s így 

nem csak a katolikus egyház szentje. Nagyon megörvendtem ennek és rögtön le is vettem a 

polcról a Szent István ikont amely ma is fő helyen áll a  könyvszekrényemen. Jól esett magyarnak 

lenni ott messzi Göröghonban. 

Egy ilyen drága emlékkel gazdagodva, tovább néztem az ott készített emléktárgyakat 

amelyek úgy nekem mint Jucinak és Enikőnek is nagyon tetszettek. Szépek voltak, ízlésesek, 

vásároltunk is más ikonokat is, talán egy Pantokrátor Krisztust is. De telt az idő és meg is 

éheztünk. Így hát kivonult csapatunk az ikonfestő műhelyből és egy kalabakai vendéglőben 

finom görög ételek között választva, megebédeltünk, úgy délután 3 és 4 között. 

Ezután 2-3 óra szabad program következett Kalambaka megismerésére. Nem nagy város, 

főutcája és minden kicsi utcája teli, s teli vannak különböző turisztikai érdekeltségű árukkal. 

Görög ruhák, festmények, fényképek, cserépedények, s majd mindenen a magas Meteorák 

tekintenek le ránk. Fagylaltot ettünk, egy pohár bort is ittunk, képeslapokat vásároltunk és  

megcímezve a központban levő postán haza Erdélybe küldtük. A központban megnéztük az elég 

csinosan működő szökőkutakat. Nézegettük a sok árúval megrakott kirakatokat, s a görög                                                                         

házakat. Itt minden ház, épület amely az utcák során vannak szálloda és panzió, s lent az utca 

felől, csak a turistákat szolgáló üzletek vannak. Az egész Kalambaka a turizmusból él meg 

bizonyára. Ők szolgálják ki a Meteorákra készülő, s az onnan lejövő turisták sokaságát. Közben 

még haza is telefonáltunk. Estére haza érve a hosszú út után, nagyon könnyen elaludtunk. 

Másnap reggel is hosszú út állt előttünk, de most már az autó út után, hosszú hajó út előtt 

álltunk. Úti célunk az északi Sporádok egyik szigete a Skiatos. Itt a beharangozás szerint, nem a 

múltat kellett megcsodálni, hanem a modern üdülés minden szépségét biztosító görög szigeten 

levő pihenési lehetőségeket. 

 Elég hosszú autós út után, megérkeztünk a tenger partjára, ahonnan  egy  turisztikai hajóra 

szállva megkezdtük kalandos utazásunkat ezen a napon. De miért nevezem kalandosnak ezt az 

utazást?  

  Válaszként! A hosszú hajó út unalmát Costas kapitány az Elisabeth Cruises hajon  

játékokkal, tánccal, zenével, Metaxával és általános jó kedvel űzi el. S ehhez beszervezi a saját 

külön csapatát és az egész hajó azon utasait akik játékra, táncra hajlamosak. S nyáron, szabadság 

idején ki nem kívánkozik vidáman utazni. De ne vágjunk ennyire a dolgok elejébe. 

  Felszállás után, mindenki elfoglalta a helyét, s akik nem voltak még ezen a hajóúton 

Skiatos felé mint mi is, hosszú unalmas hajóútra számítunk. Nézni kezdjük a sirályokat melyek 

fáradhatatlanul repülik körül a hajót, s rábámulunk a mellettünk álló kis szigetekre, amiből ezen 

az úton elég sok van. Az  Égei tenger ezen a részen, nagyon tiszta és nagyon szép kék színű, ezt 

is hamar felleltározzuk. Azt hisszük, hogy ezek lesznek ezen útnak, az egyedüli látványai. 

De egyszer csak a nagy csendben, amelyet csak a hajó motorjának monoton zaja tarkít 

felcsendül a hajó hangszóróiban, egy ismert dallam. Igen ez a Zorba. Újabb szórakozási lehetőség 

gondoltuk, de hamar olyan dolog történik amely megváltoztatja az egész hajó utasainak ezen 

véleményét mert a hajó közepén helyet csinál egy fiatal ember és elkezd táncolni a zene ütemeire. 

Igen ez a hamisíthatatlan Zorba. De né, mi is történik, int az utasoknak, hogy álljanak fel és 

táncoljanak ők is. Nem kell kétszer hívni a mindenre kész utasokat. Felállnak, előbb a bátrabb 

fiatalabb utasok, de ott vannak a hamar az idősebbek is és gyorsan kialakul egy nagyívű kör és 

járják a görög táncot. Az utasoknak tetszik a tánc, egyre többen lépnek be a körbe, s  hamar dupla 

kört is kell alakítani.  
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          A kapitány látva a nagy vállalkozási hajlamot, hamar nagyobb táncmozdulatokat kezd  

bemutatni, így variálva a Zorba, egy-két lépéses táncmozgását. De vált a hangszóró és más 

dallamos görög zene szól, amikor a kapitány is elkezd énekelni. Kezd kialakulni az általános 

jókedv. Mindenki ugrál, lábait teszi veszi, jobbra, balra valahogy utánozva a kapitány  

mozdulatait, aki nagyon  komolyan veszi hivatását, (ezért ő bizonyára jó pénzt zsebel be). És 

elindul egy új táncmenet, amelyben a kapitány tanítja az igazi görög táncmozdulatokat. Az utasok 

elég tanulékonyak és követik a kapitány táncmotívumait, aki nemsokára elővesz egy hosszú 

pálcát és avval, egyengeti a sorokat. Ha le kel guggolni, akkor azokra koppint, akik még nem 

guggoltak le, ha jobbra vagy balra kell hajlani ott is segít. De elkezdődik a nemzetközi  kacsa 

tánc, amit mindenki ismer, s mégis van mit igazítania a kapitánynak. Ő is beáll a táncba, egy szép 

fiatal hölgy elé és egy  merész mozdulattal fenekét hátra vetve, beleül a  mögötte álló hölgy 

ölébe. Mindenki kacag, élvezi a mozdulatot, sokan lemásolva hasonló mozdulattal kerülnek a 

hátsó szomszéd hölgy ölébe. 

   A hajó szélén álló, s a táncba be nem állott utasok sűrűn fényképezik az egyre 

változatosabb tánc mozdulatait. A kapitány egyre újabb és újabb táncmozdulatot bemutatva, kerül 

vissza a sorba, általában mindig két fiatal szemre való hölgy közé. A szemei sem állnak jól, 

mondaná a szomszédasszony. De ez a közös tánc így kerek, így szórakoztató, így függesztik fel 

pillanatokra az etikett szabályait. Minden oké, minden jó. Táncolnak az utasok, telik a hosszú 

hajó út  ideje. 

 Egy újabb táncmozdulat, motívum kerül a placcra. Át kell bújni, a hátunk mögött levő 

táncos két lába között. Ez a mozdulat elég nehézkes, de csinálják, mert zenére kell csinálni és 

élvezetes. Sok szoknya lebben fel, s alatta bújik át az ismeretlen szomszéd férfi. Többen  

felgurulnak, átesnek, hasra vágódnak, de a zene szól, s ez táncra perdít, mert táncolva kell átbújni 

a szomszéd szoknyája alatt. Egy kicsit pikáns, de mindenki élvezi, kacagva csinálja. A dallamos 

görög zene lazít az szigorú etikett szabályokon. Lezserré teszi. 

 A következő fázisban, ekkor bizonyára pihenés képen, megjelenik két görög kislány, de 

lehet hogy épp ukránok. Érdekes egyik szőkébb mint a másik és elkezdenek táncolni a platz 

közepén. Erre szép csendesen minden táncos vissza vonul és nézi a dallamos zenére táncoló 

hölgyek mozdulatait. Mindenki tapsol a zene ütemeire és nézi a görög tánc szépségeit. A görög 

tánc változatos, sok mozdulatos, sok elemes körtánc. Ekkor bekiabál a kapitány, hogy következik 

a szirtaki tánc, amely egy körtánc t.k. de hárman kezdik járni, a két hölgy és a kapitány. Ez a tánc 

elején csendes, lassú ütemes, járó tánc, amely a tánc folyamán egyre gyorsul. Élvezi a közönség, 

tényleg szép táncos látványban van része. Taps következik és utána újra a Zorba adja meg a jelt a 

közös tovább táncolásra. Felállnak az utasok, folyik a tánc, ekkor kerül elő egy nagy kb. 5 literes 

Metaxa üveg, amiben ital van. Evvel imbolyog elő a kapitány, s rögtön mutatványokba kezd vele. 

  Többször feldobja, ivást utánozva, szájához emeli és átölelve mint a táncpartnernőt 

táncolni kezd vele, megcsókolja. Majd felkér egy hölgyet a táncolók közül és hármasban 

táncolnak tovább. Mindenki kacagja a furcsa táncmozdulatokat, amelyeket a partnernő is utánoz. 

Végül megkínálja a dugóval bedugott üvegből egy kortyra a tánc partnernőt. Aki inna is belőle  

mert nem figyel fel, az üveg száján levő dugóra, s így becsapódik, mindenki derültségének a  

fűszerezésével. Ez után a kapitány elengedi, az eddigi hölgyet pihenni. Majd pillanatok alatt újat 

szemel ki, akivel újabb táncok következnek. Szól a lassú  görög zene, de csak addig amíg kézre 

veszi az új hölgyet a robottáncos kapitány. A zene szirtakira változtat, egyre gyorsul a tánc, a 

körben levők ütemesen tapsolnak. Sikeres tánc kerekedik ki újra. Amikor is a kapitány  félre lép, 

és kinyitja az üveget, s magasról töltve a hölgy szájába töltené a konyakot. De persze a töltés 

sikertelen, s a drága konyak a hölgy vállára, arcára és blúzára folyik. Mindenki élvezi, kacag és 

tapsol. Alig veszik észre, hogy a táncoló hölgy elég  jól megfürdik a konyakban. De sebaj, telik 
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az idő, az utazás unalmát legyőzve haladunk célunk felé, a sok kis szigetből álló Skiatos sziget 

felé. A zene tovább szól, a tánc folytatódik, de egyszer csak megjelenik egy kalózzászló a hajó 

orrán, ami talán a kalóz támadást jelenti, mert két fiatal ember gumislaggal jelenik meg és 

kegyetlenül öntözni kezdi a táncolókat. Nem sértődik meg senki, épp jó néven is veszik, mert 

közben a nap magasra emelkedett és kezdett melegen sütni. Evvel az öntözéssel ami egy kicsit 

üldözésé is fajul avval, hogy a fiatal lányok kerülnek a slag hatókörébe, akik viszont visítva 

menekülnek  a hajó falai közé. Jól szórakozott mindenki. 

 S ezzel be is fejeződik a hajón megtartott táncos, zenés mulatság és unaloműzés. 

Megérkezik a hajónk is a szkiatoszi kikötőbe, ahol vár egy turista busz. 

  A busz felvisz a város feletti hegyre, ahol egy nagy vendéglőben finom görög ebéd vár. 

Finomnak mondom, mert mi választhatjuk ki a menüt, svéd asztali módon. Innen gyönyörű 

kilátás nyílik a városra  és azokra  a szigetekre, amelyek körbe fonják Szkiatoszt a legnagyobb 

szigetet. 

A tenger nyugodt, csak apró hullámok vonulnak rajta végig, egymás után. A sirályok 

vigyázzák a szellő mozgását és a nyári meleg szellő vonalába simulva keringenek a város 

kikötője előtti részen. Szépek, kecsesek de mozgásuk ráirányítja a figyelmünket a kisvárosra  

amely lazán lapul a sziget lankás oldalához. A házak laposak stílusukban a regáti házakhoz 

hasonlítanak. Vagy inkább a regátiak hasonlítanak ezekhez. Mindegy, innen származik ez a 

stílus, ez tagadhatatlan. A városka házai kötelezően, vagy szokásból, de leginkább a fizikai 

törvény hatására,  talpig,  megbontathatatlanul fehér színben vakítják az őket néző turistákat. S 

tetejük mindnek piros  színű, tipikusan görög cseréppel vannak fedve. Ha jól megnézem a 

magyar nemzet színeit fedezhetem fel összhatásként. Piros tető, középen fehér falak, s alól a 

természet adja a füvekkel a fákkal, a remény  színét a zöldet. Ne merengj el Károly, mert ez 

Görögország. Itt a zászló, rengetek vízszintes kék csík, fehér alapon. Néhol, néhol megbomlik ez 

a nemzeti színű összhatás, amikor egy piros vagy sárga, de lehet kék színű leander bokor  kidugja  

fejét a házak közül. Magas, emeletes ház nincs, legfeljebb egy sima emelet lapul a házak tetejére, 

és ennyi. Az összképet az Égei tenger, s a rajta levő hajók, vitorlák egészítik ki, s a kikötő sorjázó 

hajói. Az emberek mozgása elenyésző, dél van, meleg van mindenki árnyékban keres megbúvót. 

Néha-néha, egy egy a meleggel dacoló kishajó tengerre való indulása, töri meg az általános   

megnyugvást és csendet. Jó volna egyet aludni. De nem lehet, szól a riasztás, következik a 

városka megtekintése. A busz bevisz a város szélére és szélnek eresztenek avval a  

megjegyzéssel, hogy két óra múlva találkozunk a kikötőben mert hátra van még Görögország 

legtermészetesebb tengerparti üdülőjének-fürdőjének a megtekintése, ahol fürödni is lehet. Nevét 

is mondták de ez a név akkor kimondhatatlan volt számunkra. Most is csak kimásolom egy 

könyvből. Koukouraries. Na tessék! Többé nevét le nem fogom írni. Maradjon görög barátaink 

nyelvén, akik nagyon könnyen mondják ki. 
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Skiatosi látkép 

 

 A kisváros utcái tiszták, látszik, hogy állandó készültségben vannak a turistákkal 

szemben. Itt a fehér mész, nemzeti jelkép, de legalább is a kisváros jelképe lehetne. Minden 

fehérre van meszelve, ami egyhangúságot, de egyben rendezettséget is sugall. A kisváros közelről 

is kihaltnak tűnik, de csak a központig, mert ott a turisták  járkálása, mozgása  mozgékonnyá teszi   

a központot. Itt is minden a turistákat várja s leginkább a pénzüket. A tenger közelsége, nem a 

halászat felé irányítja az ott lakó görögöket, hanem a  turizmus felé. Finom fagylaltokat, tésztákat 

és kávét kínálnak a cukrászdáik. Üzleteik pedig dugva tele, mindenféle könnyű, turistáknak való  

trikókkal, kalapokkal, sapkákkal, szandálokkal, szemüvegekkel és képeslapokkal. Egy nagyon  

kedves emlék volt, amikor egy tér sarkán téglából rakott , magasba  emelkedő haranglábon amely  

követelően fehérre volt meszelve,  négy-öt kis harangot láttunk meg. Lélekharangok lehettek.                                                       

Rögtön lencse végre kaptuk. 

  Végig sétáltunk az árnyékba húzódva, a kisváros üzletekkel teletűzdelt főutcáján és még 

egy a hegyre vezető utcát is megjártunk. Képeslapokat vásároltunk, fényképeztünk, emlékeket 

rögzítettünk, kevés helybeli lakossal találkozva. Csak pincérek, kiszolgálók és az eladók voltak  

ébren. De lassan, eltelt a két óra és újra hajóra szálltunk, amely elvitt arra a görög tengerparti 

részre, amelyet a legtermészetesebbnek tartanak egész Görögországban. 

  Hajónk egyszer csak merész ívben jobbra fordult és utána behajóztunk egy gyönyörű üde 

zöld öblébe az Égei tengernek. Előttünk volt, az előbb említett, s a magyar nyelvnek nehezen 

kiejthető nevű strandja. Hajónk lehorgonyozott és egy mandulafa ligetben szálltunk ki. Itt  

fürdőzni is lehetett, mi is megmártóztunk. Végig mentünk a hosszú parton ahol végig strandolók  

feküdtek. 

 Voltak a vízben is, de sokan a Nap sugarait kedvelték. Itt csak kerékpárral lehet 

közlekedni, autó nem  jöhet be, s az épületek is inkább fából készültek. Itt is sok az emléktárgy 



465 

árus, de vannak sörözők, vendéglők stb. Kellemes 2 órát töltöttünk a parton. Szép előkelő hely, 

észre vettem, hogy inkább a pénzes emberek látogatják. De a hajó dudája megszólalt és 

beszálltunk. Visszafelé már nem táncoltatta meg az utasokat a kapitány. Igaz újabb élményekkel 

gazdagodva ültünk székeinken. Néztük a sirályokat, a szigeteket, s a rajtuk levő városokat, s a 

kikötött hajókat, csónakokat. Nagyon örvendtünk a delfineknek, amelyek sokáig követték 

hajónkat. 

Az est közeledtével, lassan újra autóbuszba szállva és utazva érkeztünk szálláshelyünkre. 

Itt lent a vendéglőben, könnyű vacsorát rendelve töltöttük el az estét. A következő nap, program 

szerint fürdés és látogatás Kateriniben. 

   Reggel, a reggeli után, irány a tengerpart. Én sajnos még mindig sántikálva jártam. Ezért 

jól jött a tenger közelsége. De az itteni tengerpart, össze sem hasonlítható, az előző nap 

meglátogatott tengerparti stranddal. Itt sokan vannak, nagy a mozgás, lárma, állandó zene szól a 

parton levő vendéglőkben, civakodások is vannak, amit mi szerencsére nem értünk. De zajosak 

az állandóan járkáló kisautók is, amelyek a közvetlenül a tenger partján húzódó autóúton 

járkálnak. Mindhárman  fekvő ágyat vettünk és napernyőt hozzá. Így  tűrhetővé vált a napsütés. 

Közbe-közbe bementünk a tengerbe amely kristálytiszta. Sokat néztem a hóval fedett Olimposz 

hegyet és az iskolában tanult emlékeimet felelevenítve, jártam a görög történelemben és a 

mitoszokban az oly sokat, megénekelt havas oldalakon. Délután látogatás Katerinibe. 

Megkerestük a helyi járatú buszt, amely elég olcsón bevitt a város központjába. A város 

központjában egy görög ortodox templom hírdeti az Úr hatalmát Körülötte a város utcái, tele   

turistákkal, a világ minden részéből. 

 Itt is az üzletek százai várják nyitott ajtóval, a  pénzes turistákat. Itt is mindent lehet kapni. 

Emléktárgyaktól, képektől egészen drága bundakabátokig, szőrmékig amely ha jól tudom hamar 

csempész árúvá tudnak változni. Végig jártuk az utcákat, vásároltunk, költöttük a pénzt. 

Cukrászdába nyitottunk fagylaltot, hűsítőt vásárolni. Egy adott pillanatban az ortodox templom 

előtt egy  kisautó megállt és friss őszibarackkal teli ládákat raktak le, s amit egy  görög farmer   

kezdett árusítani. Hogy farmer azt onnan tudom, hogy egy kicsit tudott angolul, pont mint én és 

így megértettük egymást. Örvendtünk a friss és  nagy őszi baracknak, amely azután is jól esett   

miután megkóstoltuk. Finom íze volt, két kilót is vásároltunk belőle. Az itt kínált áruk árai  

alacsonyabbaknak tűntek mint odahaza. Vásároltunk is két újfajta, görgős koffert. Amelyeket a 

mai napig tudunk használni. Még sok mindent vásároltunk addig, amíg a zsebünk engedte. 

  Vacsorára a nemrég megismert vendéglőbe tértünk be, ahol finom görög salátát 

rendeltünk. A salátát kipótoltuk egy finom bécsi szelettel, amelyet nagyon finoman készítettek el 

a görög  szakácsok. Értenek hozzá! 

 Egy pohár vörös borral megöntözve és egy kis görög zenét hallgatva, eltelt az este. 

Taxival haza mentünk és elfáradva  a napi fürdőzéstől és kószálástól  lefeküdtünk. 

    Reggel korán kellett kelni, mert hosszú út állt előttünk. Kb.25 km. Úti célunk a 

vadregényes Enipeas kanyon, a Mavrolangos szurdukában levő Vithos vízesés, amelyet Zeusz 

fürdőinek is mondanak. Előbb az út mentén kolostorokat látogatunk, de az idő esőre áll így  

inkább a belső részeket látogatjuk. A kitűnő aszfalt út két oldalán, hegyek, sziklák, erdők 

váltogatják egymást. Tényleg vadregényes táj és vidék. Megérkezünk  az ókori városba a girbe-

görbe utcákkal szabdalt Lithogorba. Itt keveset állunk, az eső elállott s kezd a nap is kisütni. 

Hamar buszra szállunk és tovább megyünk. Nemsokára a buszunk fékez és megáll. Kiszállunk és  

egy hosszú gyaloglásra készít fel, az idegenvezetőnk. Befordulunk az előbb említett völgybe.

 Jobbra lent egy patak csörgedez, medre hol kitágul, hol beszűkül. Kétoldalt egyre vadabb 

sziklák, erdők követik utunkat. Mi egy  egy ember szélességű ösvényen haladunk előre. Sok helyt 

az ösvényt beton korlátokkal ellátott deszka vagy beton ösvény tarkítja. Nekem nehezen megy a 
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hosszú gyaloglás, mert már eleve sántikálok. Juci és Enikő jól bírják a gyaloglást. Haladunk, 

azért sokan megelőznek. Szembe is jönnek visszafelé turisták, ki kell őket kerülni, utat kell adni 

nekik. Ahogy haladunk felfelé, már 1100 méteren vagyunk, egyre erősebben dübörög a patak 

mert szűkül a medre, nagy gömbölyű kövek állják el a víz útját, s patak vize megadva magát, 

kerülgetve folyik a nagy kerek kövek között. Ezek a kerek kövek, emlékeket  ébresztenek 

bennem, a régi kolozsvári kerek kövek emlékékét, csak azok, egy kicsit kisebbek voltak. 

  De végre kiáltás hallatszik elölről, ami jelzi, hogy a csapat eleje megérkezett Zeusz isten  

fürdőjéhez. Beton korlát választ el a pataktól. Megérkezve megálltunk a patak partján, neki 

támaszkodtunk a korlátnak és néztük azt a kis mélyedést amelyet a víz mosott ki s amelyet a 

görög monda szerint Zeusz istenük használt fürdésre. Én egy darab követ kerestem és találtam is 

amelyre még akkor, helyben feljegyeztem „Zeusz fürdőjétől 2002”. Most amikor ezen sorokat 

írtam elővettem és ez a kis darab kő igazolta emlékemet. Igen a Zeusz fürdőjénél jártunk. 

   De hamar vissza kellet fordulni, mert egyre érkeztek az újabb Zeusz fürdőjére kíváncsi 

turisták. Az oda vezető úton elért sebességgel, érkeztünk vissza az autóbuszhoz. Lithogor 

kisváros következett. Most  már több időnk volt az ódon kisváros utcáit megjárni. 

Következő utunk célja Paleios panteleimonas titokzatos falu volt. Innen korábban 

érkeztünk haza, mert  másnap már következett, a haza utazás. Be kellett csomagolni. Batyunk is 

nagyobb lett a vásárlások következtében, nem csökkent annak ellenére, hogy a bennük hozott 

élelem elfogyott. 

  Reggel frissen ébredtünk és hamar előállt a kisbusz is amely Katerinig vitt. Itt viszont már 

nehezen oldódott meg a helyfoglalás, mert olyan személyek is felszálltak a turista buszra akik  

nem a mi csoportunkkal voltak és így nem kaptuk meg a helyüket. Ez az út egy kis  

skandalummal kezdődött, amely egy nagyobbal folytatódott a görög-makedón határon. De ne 

vágjunk a dolgok elébe. Elbúcsúztunk Katerinitől s az örök hósipkás 2917 m magas Olympos 

hegységtől, a görög istenek lakhelyétől, a Zeusz trónjától. Szép emlékeket viszünk magunkkal. A 

görög vidék mozgásban van, a mezőgazdasági munkák folytak, építkeznek a gazdák. Szép és jó 

termést ígérő ültetvények vannak, az állandó építkezésben levő autóutak két oldalán. Hidak, 

négysávos autóutak épülnek hosszú kilométereken keresztül. 

   Épülj Görögország, nekünk a szebbik feledet mutattad meg, köszönjük. Lassan emelkedő 

hegyre mászik fel autóbuszunk és elérjük a görög-macedon átkelő határt. A kisautó megáll a  

szabad vámmentes területen és mindenki beszalad az ott levő boltba, hogy a meglevő pénzét 

elköltse. Mi is beléptünk a boltba és vásároltunk is.  Metaxát, görög bort, meg csokoládét. 

 Közben fogyott az átkeléshez készülő autók sora. Mielőtt a mi autónk is sorra került 

volna. Gyorsan felkapaszkodtunk az autóra és vártuk a görög határvadászokat, vámosokat. 

Az autónk beállott a vámba. Vártuk, hogy a kényelmes görög határvadászok és vámosok  

vegyenek kezelésbe. De a  forgalom az  Eu polgárainak fenntartott sávon zajlott csak. Nekünk a 

türelmes várást szabták ki a görög határ rendészek. Mi még nem voltunk az Eu tagjai. A vám elől 

eldugni valónk sem nagyon volt mert a Metaxát azt szívesen engedték ki az országból, drága 

bundát, aranyat nem vásároltunk. Kb. egy órai várás után megnyílt a mi sávunk ajtaja is és egy  

görög határrendőr, kegyes volt reánk nyitni az autónk ajtaját. Köszönt görögül és minden más 

jelzés nélkül össze szedte az útleveleket. Nekünk a türelmes várást osztva ki, osztály részül. 

Vártunk és reméltük azt, hogy csak átengednek végre. De egyszer csak  kicsattant a határőrség  

irodájának az ajtaja és mérges görög tiszt közeledett felénk az útleveleket lobogtatva. Hirtelen 

mind odanéztünk és nem tudtuk mire vélni ezt a gyors és vészes előjelzetű megjelenést. A 

sofőrünkhöz ment és az idegen vezetőnkhöz, s valamilyen nyelven nagy méreg közepette  

elárulta, hogy nagy  baj  van, mert mi illegálisan jártunk Görögország szépséges tájait, ugyanis  

az útlevelek nincsenek lepecsételve a belépéskor. Részünkről a kérdés rögtön az volt, hogy kinek 
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kellett volna lepecsételni, semmi esetre sem nekünk, vagy az idegen vezetőnek. Nekünk a 

kezünkbe nyomták belépéskor az általuk összeszedett útleveleket és örvendtünk, hogy tovább 

mehetünk.  Senki sem nézte meg, hogy van-e görög pecsét, vagy sincs az utleveleinkben. 

Végül is azt tapasztaltuk miután egy másik tiszt kiszólt az irodából, de már békésebben,  

hogy a  görög tiszt, behúzva a farkát, az útlevelekkel vissza ment az őrsre. Bizonyára eszükbe  

juthatott, hogyha ebből nagy lármát csinálnak, úgy ők is bajba jutnak. A mindenkit beengedő 

pecsét az ő kezükben volt. 

 Kis idő múlva egy szelíd arcú, szőke hajú, (görög ritkaságnak számító), hölgy vissza 

hozta az útleveleket. Most már lepecsételve és jó utat kívánva útnak indított, a vámosok elő sem 

bújtak. 

Egy kicsi idő múlva észre vettük, hogy nem ugyanazon az úton megyünk haza, amelyen 

jöttünk. Kérdésünkre a buszvezető elmondta, hogy elfogyott a pénzük és nincs mivel kifizetni a 

kapu pénzeket az autóúton. Így kerültünk a régi másodrendű útra, amely amellett, hogy elég 

látványos volt, elég rossz út is. Sok szerb falun jutottunk át, igaz előbb macedon, majd albán 

falvakon. Közel kerültünk macedónia fővárosához Skopljéhoz, ahonnan nagy lárma szűrődött ki. 

Majd az országúton több Tojota tipusú autóban macedon zászlót magasan lobogtatva választói 

kortesek húztak el mellettünk. A hosszú és rázós szerb út után, végre megérkeztünk a román, 

szerb határhoz, de nem Temes megyében, hanem a Vaskapui erőműnél levő átjáróhoz. Itt már 

simábban jutottunk át mindkét határon. Innen már nem volt nagyon messze Temesvár-Újszentes. 

 

EGYIPTOMI EMLÉKEK 6-7 ÉV MÚLTÁN. 

                          
 Egyiptomi utunk  2004 április 6-13-között zajlott le. Volt egy kis pénzünk összegyűjtve, s 

egy nap Juci avval a javaslattal jött, hogy menjünk el Egyiptomba, s nézzük meg a piramisokat. 

Jó legyen úgy! Hárman készültünk fel Juci, Enikő és én. Juci  beleegyezésem után, rögtön elment 

a turisztikai közvetítő vállalathoz, érdeklődött, több ajánlatot is kapott amelyeket haza érkezése 

után megbeszéltünk és úgy döntöttünk, hogy az április 6-án induló kirándulást választjuk. Utána 

én is elmentem a vállalkozóhoz, kifizettem az úti költséget, s a biztosítást. Evvel, készen is 

voltunk a dolog, hivatalos részével. A beutazási engedélyt és a jegyeket a vállalkozó rendezte. 

Ezután elkezdődött a bevásárlás és a pakolás. Sok mindent bevásároltunk az útra és felkészültünk 

„istenesen”. Összepakolva mindent hamar nagy csomagjaink lettek. 

 Megérkezett április 6-a és indulni kellett. Az utazás két részből tevődött össze ami t.k. 

háromból állott Újszentes-Temesvár taxival, Temesvár-Budapest a turisztikai vállalat  

mikrobuszával  és Budapest-Kairó repülőgéppel az Egyipt-Air gépével s onnan turista busszal a 

szállodáig. Így lett a két részes útból, három és végül négy. Reggel korán indultunk Újszentesről 

s mikor megérkeztünk a Timişoara Hotel előtti parkírozóban, már várt a 10 személyes kis busz, 

amely elvitt Budapestig minket, a  9 utast. A mikrobusz nagyon jó utazási eszköz, de csak ha az 

autó elején vagy közepén ülhetsz. Én, sajnos, hátra szorultam udvariasságból és bizony eléggé 

összerázott Budapestig.  Az úton többször megálltunk és én  vettem is egy-két térképet  a 

biztonság kedvéért  Európáról és egyet Egyiptomról. Úticélunk a budapesti Ferihegyi repülőtér 

volt, ahova egy kicsit korán érkeztünk, úgy 10 óra felé. A Feri-hegyi repülőtéren rengeteg kocsi 

fogadott, érkezésünkkor már nagyüzem volt. A nagy váróteremben raktuk le a csomagokat, s az 

ott váró  vállalati megbízott elkérte a jegyeket és az útlevelet, s elment elintézni a felszállást. A 

felszállásig 12 óráig , szabadok voltunk. Körbe jártuk a várótermet, s figyeltük a nagy nemzetközi 

forgalmat lebonyolító Ferihegyi repülőtér nagytermének utasait s mozgalmas életét. Egy adott 

pillanatban Juci félre hívott és suttogva azt mondta, hogy  nem biztos benne, de ott van a 

teremben egy volt osztálytársa, a zeneiskolából. S tényleg Kairóban össze is találkoztak és 
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nagyon örvendtek egymásnak, jó utastársa lett Jucinak. A hölgy talán német nemzetiségű de 

Lengyelországban és Amerikában él, felváltva. Megcsodáltam az óriási forgalmat, megcsodáltam 

a szorgalmas csomagoló masinát, amely állandóan körbe forog és forgásával műanyagfóliával 

tekeri be a csomagokat. Nekem újszentesi falusi embernek, ez újdonság volt. Majd hirdetéseket 

olvasgattunk.   

 De elérkezett 12 óra és elindult a beszállás. Útlevélvizsgálat, letapogatás, s a csomagok 

leadása után egy hosszú alagúton keresztül jutottunk el, az egyiptomi óriásgéphez. S jegyeink 

szerint elfoglalhattuk helyeinket. Csak férfi utas kísérők fogadtak, betartva az iszlám szigorú 

szabályait. Igaz, később egy hölgy is akadt de, hogy neki mi volt a feladata és milyen vallású 

volt, azt nem tudtuk meg, mert csak néha-néha dugta ki a fejét a számukra fenntartott fülkéből. 

Viszont az arab utaskísérő férfiak szorgalmasan dolgoztak, mindenkinek segítettek a helyek 

elfoglalásában és az elhelyezkedésben. Nemsokára megszólalt angolul és magyarul is a 

hangszóró és felkértek, hogy csatoljuk fel a biztonsági övet, amit az utaskísérők ellenőriztek, s 

azután felzúgtak a gép hatalmas motorjai és kisebb nagyobb rázkódással elindultunk  Kairó felé 

keresztül a Fölközi tengeren. Angol nyelvű újságokat ajánlottak olvasásra, s fülhallgatókat 

osztottak ki mindenkinek, amiken  nyugati és arab zenét lehetett hallgatni. Az arab zenénél 

letettem a  fülhallgatókat mert nagyon szokatlanok, elnyújtottaknak tűntek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Amerikai filmeket vetítettek a repülőgépen és egyiptomi turisztikai  reklámokat Kairóról 

és a piramisokról. Eljött a kaja ideje is, hűsítőket, halat és marha húst szolgáltak fel, választani 

lehetett. Többször kinéztem az ablakon, s alul a Földközi tenger kékje tükrözte a délutáni tavaszi 

Napot. Még otthon próbáltam tanulmányozni a megteendő utat és az egyiptomi  piramisokat, de 

nem sok sikerrel, amire akkor jöttem reá amikor mindent a maga valóságában láthattam. Az úton 

nagyon vártam a megérkezést az arab földre és kíváncsi voltam arra, hogy ez a kirándulás mit fog  

megmutatni nekünk Egyiptomnak a több évezredes kultúrájából. Ilyen gondolatokkal érkeztünk 

meg este a nagyon kivilágított Kairói repülőtérre. Szólt újra a hangszóró, bekötöttük a biztonsági 

öveket, jöttek az egyiptomi utaskísérők és ellenőrizték a biztonsági öveket, s egy pár nagyobb 

zökkenés jelezte, hogy megbotlottunk az egyiptomi repülőtér fogadó sávján, az édes egyiptomi  

anyaföldben. Megérkeztünk! Gyors kiszállás és autóbuszba szállás után, a kairói repülőtér   

óriási, ismeretlen várótermébe tereltek be egyiptomi fekete ruhás rendőrök, amelyek mint később  

kiderült, a turisztikai rendőrség tagjai voltak A reptér váróterme világítása nem volt a 

legmegfelelőbb, így egy kicsit zordnak tűnt minden, idegen emberek ezrei járkáltak sietve és  

lassan imbolyogva, idegen mozdulatok fogadtak, az idegen feliratok alatt. Kerestem az angol 

feliratokat amelyből bőven volt, de kerestem az arab írásban a legalább a számokat, amelyeket 

felismerni  szerettem volna, de  sajna a középiskolában tanult arab számok, nem hasonlítottak az 

ottani arab számokkal. Hordárok rohantak meg és csomagjainkat szedték ki a gép gyomrából,  s 

furcsa szekereken vitték a csomag megőrzőbe, ahonnan kiválthattuk. Minket egy bódé felé 

irányítottak,  amelyből a teremben végig, több is volt, s ahol pecsétet nyomtak az útlevelünkbe, 

de ezelőtt egy bélyeget vásároltunk és azt felragasztottuk az útlevélre. A  gyenge megvilágítású 

teremben, a barna bőrű, fekete ruhás, nagy bajuszú egyiptomi határrendőr nagyon feketének 

nézett ki. De rendes volt, mert  még ki sem nézett a kerek bódéból, csak hű és nyomta is a 

pecsétet az útlevélbe, s mehettünk. Igaz, előbb idáig egy hosszú, de mozgó sort kellett kiállni. Így 

fogadtak az egyiptomiak minden virág s fanfar nélkül. Egy kis időnk volt az autóbusz 

megérkezéséig amely a Piramida szállóba vitt, s ezt arra használtuk, hogy a dooty-free sopba  

megnéztük a kínálatot. Hamar észrevettük, hogy itt legalább kétféle vendéget várnak, 

dúsgazdagokat arannyal és ezüsttel és szegényeket minden bóvlival. 

 De megérkezett a busz és egy magyarországi turistacsoporthoz csatolva mi is felszálltunk 

és indultunk Kairó belseje felé. Vissza néztem, s a CAIRO INTERNATINAL AIRPORT felirat 



469 

köszöntött a repülőtér várótermének a homlokzatáról. Megérkeztünk de facto is! A beszálláskor 

magyarul köszöntöttek, ami nagyon meglepett, ilyen messzi Magyarországtól és a romániai 

turistákat. Igazán figyelmesek ezek az arabok, gondoltam magamban addig, amíg elmondta  

kísérőnk, hogy ő marosvásárhelyi születésű, de most magyar turisztikai vállalatnál dolgozik és 

onnan Kairóba kiküldött idegen vezető. Jucival és Enikővel boldogan vettük tudomásul ezt a 

kitűnő hírt. A bemutatkozás következett amelynek során megtudtuk hogy Moldován Istvánnak 

hívják és ő fog az utunkon végig vezetni. Akkor este a bemutatkozása után, rémes dolgokat  

mesélt Egyiptomról, avval a megjegyzéssel, ha betartjuk az általa ismertetett szabályokat,                                                                                                                                                                                                                     

elkerülhetünk minden  kellemetlenséget. Első dolog amire felhívta a figyelmünket az egyiptomi 

vízről és annak használatáról szólt. Szigorúan megtiltotta, hogy a csapból vagy akárhonnan 

máshonnan vizet igyunk, s még jégkockákat se kérjünk az italunkba, hűsítőket, frissen facsart  

gyümölcsszörpöket sem, ugyanis  az egyiptomi víz nagyon kemény hasmenést okoz, még akkor 

is ha  tussolunk és fürdünk és csak néhány cseppet  nyelünk le. Vigyázzunk a mosakodásnál, 

hogy a szájunkba ne jusson víz. Kijelentette, hogy  csak műanyagpalackban levő, az egyiptomi 

oázisokból származó vizet igyunk. S ugyanakkor elmondta, hogy egy hasmenés mennyi 

kellemetlenséget okoz az elszenvedőnek, s a turisztikai vállalatnak is.  S ahhoz, hogy megelőzzük 

az esetleges bajt, ajánlotta már a kezdetben, egy orvosság beszerzését és annak bevételét, amit mi 

meghallgatva meg is csináltunk másnap reggel. A Piramida szálló közelében, egy 

gyógyszertárban megvásároltuk az ajánlott  gyógyszert. Nem is volt bajunk végig. Igaz ügyeltünk 

is a vízivásra, mosdásra, fürdésre. Jaj igen, Moldován úr azt is elmondta mindenki csodálatára, 

hogy a csapvizet az ottani arabok nyugodtan ihatják, mert semmi bajuk nincs. Az ő 

bélrendszerükben már kialakult a védelem, s védekezik, a  vízben levő baktériumok hatása  ellen. 

Ez mindenkit meglepett!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Moldován úr  felhívta a figyelmünket az egyiptomi közlekedés furcsaságaira is. Ahogy 

elmondta, Egyiptomba nincsenek közlekedési szabályok és így nincsenek közlekedési balesetek 

sem. Mindenki türelmes, nem szitkozódnak az utakon, lassan hajtanak, nincs senkinek sem 

szabály szerinti elsőbbsége. Az állatok, szamarak, öszvérek, tevék nincsenek kitiltva a fő 

bulevárdokról sem. Mindezeket ottlétünk minden percében, órájában tapasztaltuk is. Néhány 

tapasztalt furcsaság: a főutcákon 8-10 személyes kisbuszok bonyolítják le a városközi  

közlekedést, amely általában zsúfolva van, de még mindig szállna fel reá, egy-két  fehér bőgatyás 

arab. A kisbuszoknak nincs meghatározott megállója, a felszállni akarók lelépnek a járdáról, 

persze a kocsi úton haladó, mellette levő jármű erre hirtelen fékez, hogy a felszállni akaró 

elérhesse a kisbuszt. Fura látvány, de ezért nincs kiszólás a hirtelen fékező sofőr részéről és 

istenkáromolás, bocsánat „Allah-dicsőítés” sem. Mindenki nyugodt marad. A kisbuszon sokan 

csüngenek hátul, ahol egy fogantyúban  kapaszkodnak, amely a kisbusz két hátulsó felén van. A 

közlekedés halad, igaz csiga lassúságával, de halad és ami fő, méreg és halottak, sebesültek 

nélkül. Hogy mikor és mennyit fizetnek az utasok, az a kisbusz belső titka, erre mi nem kaptunk 

feleletet. Egy másik furcsaság, amikor 10-15 autó áll és várja, hogy egy szamár vagy öszvér 

karaván szép lassan átvágjon bárhol a főúton. Idő van, méreg nincs! De az utcákon lovas 

konflisok is járnak olyanok, (csak egy kicsit kopottabbak), mint Kolozsváron a két Világháború 

közt, egészen el az 50-es évek végéig. Nekik is szabad az út, arra mennek amerre szabad út van, 

jobbra, előre és balra. Úgy állapítottuk meg, hogy az európai közlekedés aranyszabálya a „jobbra 

tarts és balra előzz” még nincs lefordítva egyiptomi arabra! Moldován úr azt is elmondta, hogy a 

bazárokba csak úgy menjünk be, ha vásárolni is akarunk valamit, mert az arab bazárból vásárfia 

nélkül kijönni lehetetlenség. Egy arany tanács volt Moldován úr részéről a következő, arra az 

esetre ha  nem akarunk már vásárolni a bazárban, úgy ne nézzünk szembe egy arab eladóval sem. 

Később evvel a módszerrel sokszor sikerült elhárítani a kegyetlen bazári eladókat. 
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Egy másik figyelem felhívás volt, Moldován úr részéről, hogy ne csodálkozzunk a 

tapasztalandó munkaritmuson. Igaza volt! Ottlétünk alatt egy helyt láttunk igazibb munkát,                                                                                              

amikor egy közúton két munkás simította a forró aszfaltot s kb. 5-en nézték. Nagyon hasonlított 

ez a regáti munkaritmushoz. S mégis sok, félig kész palotát, középületet láttunk, s mindig azon 

gondolkozva, hogy kik  és mikor építik ezeket az épületeket. Talán éjszaka?  

Jó lesz ügyelni, jelezte Moldován úr, hogy a sűrűn ajánlkozó, s szolgálatra kész vagy 

fényképezni való személyeket, tartsuk távol magunktól. Több ilyen kirívó esetünk is volt de 

amelyeket szerencsésen megúsztuk. Juci a feleségem, egy hosszú fehér ruhájú, nagy szakállú, 

tiszta öreg arabot látott az utca sarkán üldögélni. Hamar előkapta fényképezőgépét és kattintott, 

de az öreg arab is serény volt, s amilyen hamar kattant a fényképezőgép, olyan hamar Juci mellett 

volt és kérésre nyújtotta  a tenyerét. Juci előkapart valamennyi egyiptomi pénzt aminek az értékét 

sem ismerte, odanyújtotta az öreg arabnak aki megnézte a kapott pénzt, mélyen hajlongva  

elvonult. Vajon mennyi értéket kapott, hogy meg is köszönte? Egy másik eset volt az amikor a 

gizehi  piramisokhoz érkeztünk és ott egy nagy csapat mozgó árus kínálta portékáját. Egy arab,  

aki burnuszokat árult, hamar ránk tukmált három darabot és eltűnt. Mi fel akartuk tenni a 

fejünkre, mert azt mondták, hogy jó a napsütés ellen, de persze nem sikerült, mert a burnusz 

feltevése az külön tudomány. Ekkor jelent meg egy fekete egyenruhás turisztikai rendőr, aki 

készségesen segített a feltevésben. Jó néven vettük,  de nem gondoltuk, hogy neki is fizetni kell a 

segítségért. Biza a pénzt, kikövetelte ő is. 

Ennyi előkészítés után, egy turista buszba szálltunk s az esti pazar kivilágítású Kairón 

keresztül utazva megérkeztünk a Pyramids 4 Szállóhoz amely a Giza úton van. Itt  a bejáratnál a 

szálloda fogadó alkalmazottai és a hordárok vártak. Persze itt is a „csubuk” volt az első amit adni 

kellett. A szálló régi típusú, régi berendezésű de tiszta és arról híres, hogy minden ablaka a 

piramisokra nyílik. Csak a miénk volt kivétel, pechünkre! Ezután következett a Welcome drink, 

majd a vacsora egy svéd asztalról összegyűjtve az egyiptomi ételkülönlegességeket, asztalhoz 

ültünk, vacsorázni. Körülöttünk a falakon egyiptomi istenek, fáráok, papok, vigyáztak reánk a 

turistákra, akik a pénzt hozzák Egyiptomnak. A svéd asztalon, az istenek, a fáráok, a papok alatt, 

rengeteg zöldség volt, különböző alakzatokban felszeletelve és körítve hallal, csirkével, 

marhahússal és fordítva is. Az ízek inkább ismeretlenek voltak számunkra, voltak édesen, 

keserűen, sósan és más fűszerekkel készített ételek. Majd mindegyiket megkóstolva jól is 

laktunk. Italt és sertéshúst hiába is kerestünk. Később egy hűtőszekrényben dobozos sört 

találtunk. Ezután a recepciós asztalhoz járulva, megkaptuk a szoba számát és kulcsát, ahova már 

fel voltak víve csomagjaink. de azért nekünk is maradt felvinni valónk, oly annyi, hogy a szűk 

liftben, alig fértünk el hárman, s a csomagok. Benyitva a számunkra kijelölt szobába, egy 

háromágyas szoba fogadott, televízióval a szoba egyik sarkában. Hamar ágyba kerültünk, mert  

fáradtak voltunk és így  hamar ránk is köszöntött az első kairói éjszakának az álma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Nyugodtan aludtunk, habár lent a főutcán, az autók egész éjjel jártak-keltek, elég zajosan, 

s a kairói éjszaka fényei is bevilágítottak a szobába. 

            Reggel  pihenten ébredtünk, mosakodás után kiválogatva a látogatásokhoz szükséges  

ruhákat, felöltöztünk. Én egy piros inget vettem fel, ami nagyon kihívó szín volt és feltettem a 

„gyarmatosító kalapomat”, amelynek később nagyon nagy sikere lett. Juci és Enikő is könnyű 

nyári blúzokat vettek magukra és sapkát a fejükre. Mindhárman a feltöltött fényképezőgépet a 

nyakunkba véve, a pénzt és a szatyrokat kézbe véve elindultunk Egyiptomot felfedezni 

magunknak. A liften leereszkedve, a svéd asztalhoz ültünk, az esti tapasztalatok alapján 

kiválasztva a reggelit. Hosszú sorok alakultak ki az európai ízű ételek körül. A reggeli után, a 

szálloda halljában a vitrinekben kitett egyiptomi szuvenireket nézegettük. Volt ott kölnitől 

kezdve, különböző piramis nagyságokon keresztül, gyöngyök, ruhák meg burnuszok és még 
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sokféle egyiptomi ajándéknak  tartott  apróság.  Kerestük az igazi népművészeti tárgyakat, amiből 

itt nem találtunk egyet sem. Igaz  nem is tudtuk nagyon, hogy azok hogyan is néznek ki 

valójában. 

  De a szálló elé húzott egy nagy  turista busz, ami azt jelentette, hogy a gizehi 

piramisokhoz  megyünk és meglátjuk a képeken, a mozikban és a Tv-ben annyiszor látott híres 

évezredes emberi építményeket. De amíg felszálltunk mind a buszba, volt egy kis időnk, ami 

alatt, körül néztünk kint a szálloda  körüli utcán, s fényképeztünk. A szálloda melletti utcában,  

hosszan, mélyen mind a két oldalon, egy piac fungált, a sarkon valamilyen lángosszerű süteményt 

árusító arabbal. Ott láttuk először az arab kenyeret, amely t.k. egy lepényszerű sütemény és az 

utcára nyíló pékségben sütik, innen hordják ki az utcára, ahol polcokon, legyek rajával együtt 

árulják. Fiatal gyerekek pedig egyszerű vesszőkből készült, eléggé elhasznált, lukas  kosarakban 

hordják szét, vagy árulják az utcán. Egy másik sarkon piros-fehér mintás, nálunk fagylaltos 

kocsinak nevezett tákolmányból, hűsítőt árultak. Mi nem mertük megkóstolni. Az utca két 

oldalán, leginkább zöldséges üzletek kínálták, a nagy körökben kirakott portékájukat, mosott 

burgonyát, hagymát, fokhagymát, paradicsomot, paprikát, tojásgyümölcsöt, uborkát s egy csomó 

számunkra ismeretlen zöldséget, gyümölcsöt. A portéka felett levő, nagy fehér napernyők, védték 

a déli erős napsütéskor az árút. Sok helyt csak a földre rakták le az árut, például a retket. 

Egyiptomi hölgyet a piacon csak elvétve láttunk, s azok is fekete kendővel és fekete ruhába 

felöltözve tetőtől-talpig. Vendéglők is várták az arra járókat, s a vízipipa is működött. A vendéglő 

előtt, talán koldus szunyókált. Pénzt is váltottunk, annak alapján ahogy Moldován úr 

elmagyarázta, vigyázva arra, hogy lehetőleg ne csapjanak be, s remélve a legjobbakat, ma sem 

tudjuk, hogy mikor csaptak be és mennyivel. Az arab árusok, csak kevés angol szót ismernek, 

talán pont annyit amennyit én, s így megértettük egymást, minden esetben. De voltak élelmiszer 

üzletek is, ahol mindenféle nyugati, amerikai, japán árút lehetett vásárolni, itt mi is vásároltunk 

ismert csokit, kekszet és  palackozott félliteres ásványvizet. Különben az utca elég piszkos, sok 

az eldobott papír, s a szemét, a falak is tele vannak firkálva, számunkra kiolvashatatlan arab 

írással. A piac, amikor ott voltunk reggeliben csendes volt, az emberek nem hangoskodtak, 

türelmeseknek tűntek. 

            De közeledett az indulás, ezért hamar vissza tértünk a buszhoz, az újonnan beszerzett  

egyiptomi tapasztalatokkal együtt. S indultunk a nagy pillanat felé, amikor szemeink elé tárulnak 

majd a gizehi piramisok, kemény és egyenes vonalai. Addig az úton, egy arab női idegenvezető  

próbálta ismertetni a piramisok történetét, amit Moldován barátunk fordított hol magyarra, hol 

románra. S a nagy turista busz, kerülgetve az autóúton átjáró kairóiakat, szamarakat, tevéket, 

sűrűn megállva, de úgy  40 -50 percnyi út után, a piramisokkal szembeni parkolóban megállt. A 

piramisokat már az ablakból láthattuk, de közelről más az élmény. Ott volt a kis családrészünk,  

az egyiptomi csodás piramisok előtt, s természetben mérhettük magunkat, ezen építmények 

nagysága, különlegessége s talán hiábavalósága előtt. Egy ember istenítésére épült, hosszú 

éveken keresztül, nagyon sok munka és áldozaton keresztül. Mi a piramisok előtt, nagyon 

kicsinek éreztük magunkat, mint azok az ókori egyiptomi polgárok is, akiknek érezni kellett a 

piramisokban nyugvó királyok fényes nagyságát és saját kicsinységüket. Ezért is épülhettek ezek 

a piramisok, hogy kiemeljék ezen óriási különbségeket. 

 De pár lépés után, már a felkelő nap árnyékában levő piramisok mellett voltunk. S itt még 

kisebbek lettünk. A piramisok körül, sok száz turista járkált, csodálta, fényképezte azokat. 

Megörökítve ezt a nagy napot, amikor az emberiségnek ezen nagy építményeihez érkezett. De ott 

voltak az arab zsibárusok is, akik hamar vissza zökkentették az ámuldozó, csodálkozó turistákat 

az egyiptomi mába. Itt minden arab eladni akart, a burnuszos arabtól, a bászkás vagy a svájci 

sapkás  fekete egyenruhás, rendőrig. Mindenki baksisra várt. 
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 Előbb már írtam a burnuszos esetről, ezért most tovább megyünk a piramisok körül. 

Óriási kövek, beépítve a piramis falába, amit még ma is nehezen mozdíthatnak meg, a mai  nehéz 

emelők. Hogyan emelték akkor oda? Talán örök titok marad, vagy vannak különböző 

magyarázatok erre? Az én magyarázatom az örök titok, de ott voltak előttünk a több tíztonnás,  

sőt száz tonnás, egyenesre csiszolt kövek és ők bölcsen hallgatnak, nekik is meg van az ő titkuk. 

S őrzik évezredeken keresztül, csak a kűlemüket mutogatják. Sokan egy keskeny folyosón, a 

piramisok belseje felé indultak, én erre nem vállalkoztam. Nem is fértem volna el a keskeny 

folyóson, s nem akartam zavarni sem a benne titkos helységekben esetleg még nyugvó fáráot 

sem. Nyugodjon békében! De a piramis körül a fényképezőgépek állandóan kattantak, s fújni 

kezdett a sivatagi szél is, szerencsére csak csendesen, nem fitogtatva hatalmas erejét 

szerencsénkre. Gyerekek szaladgáltak, zajosan, ezért tovább léptünk a piramisok mögé, ahol egy  

igazi zsibvásár várt, arab árusokkal tele. Itt mindenféle anyagból készült, egyiptomi emléket 

vásárolni lehetett. Nagy hegyekben, vonalakon sorokban piramisok, fából faragott tevék, s még 

ezerféle felsorolhatatlan apró emléktárgyat kínáltak nagyon nagy buzgósággal az arabok. Szép 

lassan vásárolni is kezdtünk olyannyira, hogy kezdtek megtelni a szatyraink. Egyik arab  

kereskedő megkérdezte, hogy milyen náció vagyunk, válaszunkra, hogy magyarok vagyunk, 

(nem árultuk el, hogy Romániából mert úgy tapasztaltuk, hogy a román turistákkal másképpen 

bántak az arabok, mint a magyarokkal). Puskás nevét emlegette, majd megsimogatott és brávot 

mondott reánk. Jól esett magyarnak lenni! 

            Szerencsénkre tovább menve, egy olyan helyre értünk, ahol több tevetulajdonos várta a 

turistákat, hogy a tevére felültethesse őket és lefényképezhetők legyenek, tevegélés közben. A 

tevéken rikító színű, hosszú rojtokkal ellátott vörös posztóval  fedett kis fanyergek vártak. Juci is 

Enikő is és végül én is, valahogy felkapaszkodtunk a teve hátára, körbe néztem-sivatag, homok és 

Kairó volt látható. Szerencsére a tevéket ilyenkor térdre parancsolják, de azért amikor a teve 

feláll a lábára, jól meg kell kapaszkodnod a kis fa nyergen levő fogantyúban, mert ellenkező 

esetben könnyen kibillenhetsz a nyeregből. Mindhárman fényképeket készítettünk és a leszállás 

után kifizettük külön-külön a bért. A leszállás pont úgy történik mint a felszállás, csak ellenkező 

céllal. Tőlem a szemtelen  arab,  a Juci és az Enikő díját is kérte, mintha nem fizette volna ki. 

előbb. Mérgesen reájuk szóltam magyarul, s talán megértve, elodalgott az arab. Hát ilyen is van! 

Közben az idegenvezető hölgy elmondta, hogy Egyiptomban már nincsen tevetartás, s talán 

Szudánból hozzák be a használatra szánt tevéket. Közben jártunkban-keltünkben egy-egy fedél 

alatt jobbról is balról is strázsáló fekete ruhás, nagyon izzadó rendőrök védték testi épségünket, s 

ahogy mondták a terroristáktól. Épp egy őrségváltást is kifogtunk, amikor egy  kisbusz hozta és 

vitte a váltásban szolgáló rend. 

 Ezután az örök Szfinxkhez kalauzoltak, aki a körülötte levő piramisokat őrzi, s talán a  

benne aludt vagy a még ott alvó faráok álmát. Egyedül van nagyon, de nem unatkozik mert 

naponta ezrek keresik fel, csodálják, fényképezik és Ő ezen szórakozik bizonyára. Másképp...?         

A Szfinksz körül romokban álló templomok vannak, amelyeken végig kell menni, hogy eljuss a  

Szfinksz magasságáig. S fent előtted áll teljes méltóságával az örök Szfinksz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Itt is eltörpülsz a Szfinksz valódi és virtuális magassága előtt. Ma sem tudni mi célból 

épült. De meg van, s talán épp arra építették a faráok, hogy a mai turistákat elkápráztassák vele. 

Fényképek sokaságát készítettük a büszke Szfinksz lábánál azért, hogy megörökítsük őt, a 

Szfinkszet, körülötte pedig az apró Kiss családrészt. Lejöve a Szfinksztől egy  kis  építmény 

sorozathoz értünk, ahol néhány percre megpihenhettünk. az árnyékban, s felhívtam telefonon az 

Újszentesen, a megyei gazdaszervezetben dolgozó két munkatársnőnket, Mészáros Orsolyát és 

Bakos Alidát. Jól esett egy kicsit, hazai híreket hallani. 
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 De a parkolóban már várt az új óriás-busz, s a program szerint a kairói Papirusz Intézet 

meglátogatása következett, az oda tartó útközben, beszédbe elegyedtünk a mellénk rendelt  

egyiptomi idegenvezetőnővel aki t.k. a kairói Egyiptomi Múzeum kutatója volt, s nagyon 

felkészültnek tűnt egyiptológiából, s érdekes elég jól beszélt románul. Ő ismertette a nap további 

programunkat, s ezután minden meglátogatott helyen, a látogatott turisztikai látványosságot. 

Most éppen a Papirusz Intézet felé tartva, ezen Intézet történetét ismertette. De az út hosszúnak 

tűnt, a lassú  közlekedés miatt, s a holt időben  kérdéseket tehettünk fel neki. Az egyik kérdés úgy 

szólott. Miért van az egyiptomi férfiaknak több feleségük, s mi erről az általános és a saját 

véleménye? Dióhéjban az érdekes válasz. Az egyiptomi társadalomban a hölgyek, a régi felfogás 

szerint másodrangú  személyek. Ma már a városokban, nem divat a többnejűség, de ahol létezik, 

ott sem olyan mint ahogy kívülről látszik, mondotta. Az egyiptomi társadalmi felfogás szerint a 

családot és a feleségeket a férfinek kell ellátni, eltartani. A férfi a család fenntartója, az 

asszonyok csak gyerekeket szülnek és biztosítják a férj kényelmét és sexuális igényeinek 

kielégítését. De itt jön a bökkenő, a mi  idegenvezető hölgyünk szerint, hogy csak annak a 

férfinek szabad több felesége legyen, aki biztonságosan fenn tudja tartani a családot. S ez az 

állapot szabja meg a feleségek számát is. A leggazdagabb tarthat 4 feleséget, a szegények egyet 

vagy egyet sem. Tehát, a gazdagság szabja meg a feleségek számát. Ha a feleség úgy érzi, hogy 

nincs gazdasági biztonságban, úgy elhagyhatja a férjet, tehát egy kis szabadsága csak van a  

hölgyeknek is Egyiptomban.  

 Egy másik kérdés szerint, arról kaptunk választ, hogy milyen az egyiptomi-izraeli 

viszony? Szinte megszabadulva kötelezettségektől, örömmel mondta, hogy jelenleg egész 

Egyiptomban nincs több mint 500 zsidó, a többiek a háborúk során és azok következményeiként 

az országot elhagyták. Említette az asszuáni gát esetét, amelyet a zsidók akartak előbb felépíteni, 

de az egyiptomi állam nem bízott meg az izraeli állami ajánlatban, félt, hogy a gáttal nagy 

befolyásra tesznek szert, az egyiptomi államban, s ezért fordultak a szovjet segítség felé, ahol 

nem volt zsidó veszély. Ezután hamar, kínos lett a két ország közötti viszony, amikor 

Egyiptomnak színt kellett vallani az izraeli-palesztin konfliktusban. Izrael megfenyegette 

Egyiptomot avval, ha támogatja a palesztinokat, lebombázza az asszuáni gátakat amely  

Egyiptom teljes pusztulásához vezethet. Azóta jófiú lett Egyiptom! 

             Az asszuáni gát 120 m mély, amiből akkor már 25 méter fel volt telve iszappal, s ez a 

folyamat azóta is folyamatosan tart. A gát végül is csak izraeli tulajdonba került. S egy  palesztin 

-izraeli konfliktus alkalmával, amikor Egyiptom kiállott a palesztinok mellett a zsidók azt 

üzenték, hogy legyen csend  mert ha a gátat lebombázzák 2 óra alatt felső Egyiptom eltűnik és 2-

3 nap múlva Kairó is. 

 Mindezeket  az érdekes dolgokat hallgatva, egy kanyar után, fékezett a nagy busz és 

megállt a kairói Papirusz Intézet előtt, kiszálltunk. Itt egy nagy épületben  kutatják az egyiptomi 

papirusz titkait, s művelik az évezredes kézimunkával kikészített és kifestett papirusz  

költemények művészetét. Belépve a turisztikai célokra berendezett, (eladásra is), kiállító 

termekbe, előttünk voltak a falakon kiállítva az évezredes egyiptomi papirusz művesség, 

(papirusz készítés és festés), legszebb másolatai, csak válogatni kellett. Mindenki elmerült, egy-

egy sorozat  átnézésében, azért, hogy zsebéhez mérten válogasson a  festett papiruszok között. Az 

egyik nagyméretű kép alatt, egy asztalon egy barna képű fiatal egyiptomi férfi, a papirusz 

előállítás, ősi módszerét ismertette gyakorlati bemutatóval. Érdekes volt nézni, hogy hogyan 

alakul át, néhány szál zöld papirusz, szép fehér papírrá amely az évszázadok során lesz  

aranysárgává. Az egyiptomi úr segítsége, egy fehér fátyollal lefátyolozott, egyiptomi, kedves 

arcú, hölgy volt, aki angolul magyarázta a folyamat részleteit. Itt is bevásároltunk! Juci is, Enikő 

is, én is vásároltam emlékeket. Köztük egy 2005-ös Papirusz Kalendáriumot aminek az árát  
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vételkor soknak ítéltük, alkudozni próbáltunk, de itt a papirusz szentélyben, nem lehet alkudozni, 

mert itt minden valódi. Ezért szóváltásba is kerekedtünk az eladóval, aki védte a mundért, s a 

kísérőnk végül is, megmagyarázta, hogy itt túl lőttünk az alkudozással, mert itt  igazi  értékében  

vannak az árak. Ezt is megtanulva, tovább vásároltunk nagyon szép papirusz könyvjelző 

sorozatokat és közép nagy  képeket, az egyiptomi templomok faláról lemásolt festményekkel. 

Érdemes felolvasni a kalendáriumban levő gyönyörű sárga színű papiruszra festett képek neveit. 

Januárra-februárra Tutankhamon király halotti maszkja fogad, márciust és áprilist Horus és Isis, 

(Kalabsha), domborművei díszítik, májust és júniust Tutankhamon és Ankhesnamoun képei, 

júliusban és augusztusban II.Ramses király áldozatot mutat be Isis istennőnek, a szeptemberi és 

októberi oldalról a thébai közép állam? Khenom Hotep sírkövéről származó madarakkal teli 

életfája tekint reánk, az év két utolsó hónapját, king Sethi I frint of one of the priests and behind 

him Goddess Hathor, tomp of Sethi I, lefordítandó angol nyelvű szöveget olvashatjuk. Megfejtése 

nem sikerült. Priest = pap, gooddess = istennő, frint = ?, Tomp = ? Újabb „vadászati trófeákkal” 

gyarapodva, tovább indultunk mert az idő telt, s a  nagy busz kint várt. 

           Következő úti célunk, a hölgyek mennyországa volt, a kairói Parfum Gyár és annak  

bemutatója. Takaros üzlet és egy kitűnő illatkeverék fogadott. Juciék mintha a mennyországban 

érkeztek volna, úgy érezték magukat, s tényleg a kellemes illatok egyvelege más világba ringat el 

még tégedet is. A kiállítási termekben, az asztalokon levő millió kis üvegből, a falon levő 

üvegvitrinekből, amelyek alatt széksorok várták az illatokat kipróbáló hölgyeket, omlott az 

egyiptomi varázslatos, sejtelmes illatszerek bódító illatai. Itt nehéz egy hölgynek, ha nincs  

kedvenc  illata, parfümot kiválasztani, ugyanis minden kis üvegből kellemesebbnél, kellemesebb 

illatok áradoznak feléd. Nehéz helyzetbe hozzák itt az arabok az ide látogató európai hölgyeket. 

 Közben a semmit sem sejtő szegedi barátom, a Palágyi zabnemesítő, telefonon felhívott és 

tavaszi zab vetőmagot ajánlott megvételre, de amikor megmondtam, hogy Kairóban vagyok, 

bizonyára rögtön arra gondolt, hogy ez az ajánlata sokba fog kerülni neki. Nem így lett, mert én 

fizettem ki. Kijövetelkor újra szólt a mobil telefonom, s ekkor Alina Borcea mérnöknő 

Temesvárról egy gyűlésbe hívott meg, amelyet sajnos le kellett mondanom. Neki is elmondtam, 

hogy Kairóból beszélek, s ekkor rögtön elköszönt. Pedig ezt a beszélgetést is én fizettem ki. 

           De minden látogatásnak van egy vége és ekkorra  ki kell válogatni az ajándékot is. Én is 

választottam többféle, eredeti arab illatokat szóró kis üveget parfümmel tele. A következő 

feliratokkal The Egyptian Perfume Palace-Flower of Sakkara és Lotus Flower, (még ma is meg 

van ez a két parfüm, 2010-ben, a többi kettő ajándékká lett). Csak a pénztárcánk lett könnyebb.

 De  a látogatás végével, elérkezett az ebéd ideje, amit még az otthonról hozott kajával   

oldottunk meg. Kint egyre melegebb volt, pedig április elején voltunk. Mi lehet itt júliusban-

augusztusban, futott keresztül az agyamon? S áldottam Juci előrelátó, gondolkodását, hogy ilyen 

korai időre időzítette a kirándulást. Később láttam valahol, hogy a kairói áprilisi átlaghőmérséklet 

27- 29 °C s a júliusi-augusztusi pedig 38-42 °C. Azért van egy csöpp különbség! 

Délutánra szabad programot hirdettek vásárlásra, a Khan El Kalili bazárba, amely Kairó 

Iszlám negyedének szívében van, s jellemzi az egész egyiptomi arabságot. Ide, az eddig kapott 

hírek alapján, kétféleképpen készültünk fel, egyik a pénztárcáink újra töltésével, a másik pedig a 

lelki felkészüléssel. Busszal vittek volna el a bazárba, de én kóricálva az utcán lemaradtam. S  

egy taxit megrendelve telefonon keresztül, az idegenvezető segítségével, tapasztalhattam  

direktben a kairói közlekedés minden „báját”. A nyugodt taxist, aki angyali türelemmel várt arra, 

hogy az előttünk levő szamaras kordé átlibegjen a másik oldalra. Megvárta, hogy az előtte lassan 

át lépkedő idős arab bácsi, a túloldalra érjen. Az én taxisom semmilyen járművet nem előzött 

meg, sem jobbra, sem balra. Ő volt a nyugalmas Szfinksz másolata, a kormány mögött. De azért 

haladtunk előre is, és nagy  későn, de meg is érkeztünk. A taxis túra nem került sokba. Nagyobb  
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baj volt az értekezéssel, de a mobilon keresztül segített az idegen vezetőnk. S végül is sikerült 

újra vissza kerülni kis csapatunkhoz! 

 Juciék aggódva vártak, de a megérkezésem után, a kapott családi fejmosással 

gazdagabban, belevetettük magunkat a bazár, imbolygó forgatagába. S tényleg, itt mindenki  

mindent eladna, alkudva és Alahra esküdve, hogy az az árú amelyet ajánl, az legkitűnőbb árú az 

egész bazárban. Arab árúsok kínálják, a legkülönfélébb portékájukat. Nehéz leírni mindazt ami 

egy arab bazárban történik, bizonyára nagyon sokan próbálták több-kevesebb sikerrel érzékeltetni 

mindazt amit az arab bazár nyújt. Néhány alapvető észrevétel. Amint előbb mondtam már, itt 

minden arab eladna neked, az európai gazdag vagy mifajta turistának. Különleges adottságaik 

vannak arra, hogy meggyőzzenek, s hogy ne szakadjanak le rólad, ha vásárlási szándékot 

fedeztek fel benned. De még akkor sem, amikor tiltakozol az ajánlatok ellen, akkor is rajtad 

vannak. Lerázni őket nem lehet. Most amikor írom ezen sorokat, 2010-ben, leírhatom, hogy ez a 

bazár volt életem első bazárja, amibe ellátogattam. S azt is leírhatom, hogy a tapasztalataim 

alapján, a bazárnak két nagyon fontos jellemzője van, sok más jellemzővel egyetemben. Egyik  

az árúk felfoghatatlan sokasága és sokfélesége, a másik pedig a kegyetlen alkudozás, amelynek a 

vége minden esetben az, hogy a látogató, megadja magát, s féláron megvásárolja az ajánlott árút, 

Az arab első árajánlata valahol az egekben van, majd csúszik lefelé az igazi ár felé. 

Aranyszabály, hogy sohase fizesd ki a kért árat, mert akkor nagyon-nagyon becsaptak. Itt csak  

azok a turisták tudnak érvényesen vásárolni, akiknek van egy csepp, kereskedői érzékük, 

másképp... 

  A mi bazárunk, amelybe bele vetettük magunkat, egy fő utcából és rengeteg szűk mellék  

utcából áll, amelyek tele vannak sátrakkal, üzletekkel, asztalokkal, polcokkal és árúval. De mi is 

van a polcokon? Egyszóval, minden amit az egyiptomi arab úgy ítél meg, hogy azt el tudja adni, 

rád tudja tukmálni. S mégis, próbáljunk egy kis leltárt készíteni, ami messzire sem lehet teljes  

még akkor sem, ha mindent  felsorolnánk ami ott van, mert rengeteg változatban kínálják például 

az inget, vagy a kendőket. De mégis úgy nagyjából megpróbálom: illatos parfümök, különböző 

mennyiségben, üvegben és kannában, a mívesen feldolgozott ezüst tárgyak százait, ezreit, (lehet 

köztük utánzat is), s ha egy kicsit kíváncsiak is vagyunk, úgy az aranytárgyak is hamar 

előkerülnek, (itt biztos be is csapnak). Láttam tipikus arab hosszú nyakú arany, ezüst  kancsóktól,  

apró fülbevalóig minden elképzelhető női diadémet. S arrébb lépve, ott vannak az arab gyümölcs 

és zöldségárusok minden arab földön megtermelt jóval, ismert és számunkra ismeretlen árúval, 

szárítva, darálva, élet nagyságban és frissen. De helyben fel lehet öltözködni, a cipőktől, a 

papucsoktól, a szandáloktól kezdve különböző európai ruhákon keresztül, a svájci és másféle 

sapkákig, selyem és műszál  kendők nagy választékával. Exotikus fűszerek illata, szárított rózsa 

szirmok illata és halmaza, ismeretlen gyógyfüvek sokasága kísér végig. Az egyiptomi  kisipar, 

esetleg népi ipar minden dísztárgyát is megtaláljuk olyant is ami a fáráokra, piramisaikra, 

templomaikra, felirataikra és állataikra hasonlítanak. Kőből, alabástromból, gipszből, fából és 

vasból és mindez kitudja mennyi anyagból kifaragva, vágva, csiszolva vagy öntve. Színek 

kavalkádja fogad az emléktárgyak polcain, asztalain. De ott vannak a keleti szőnyegek, eredeti és 

másolt formában. S még nem is említettem a szobrokat, textilíákat, a papiruszra festett egyiptomi 

falfestmények utánzatait. Arrébb, az arab hentes, juh és marha húst akasztott fel az akasztókra 

nagy darabokban, a legyeknek szabad sétálási lehetőséget biztosítva. De egyik üzletben a halak is  

megjelennek, borzasztó bűzt terjesztve, de a füstölt hal is eladó. Női és férfi táskák, szemüvegek, 

nyakékek, sálak is tarkították az árú kínálatot. Igaz, egy kicsit szétnézve az utcákon, a tisztasága a 

bazárnak sok kívánnivalót hagy maga után. Papirok, eldobott műanyag zacskók és palackok 

feküdtek jobbra is és balra is. Első benyomásom szerint, egy előzetes véleményt alakítottam ki, 
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amely az út további részén be is igazolódott, hogy Egyiptomban még sok helyt nem találták fel a 

seprűt, s a tisztaság is egyelőre csak ködös és ismeretlen fogalom. 

 Ennyit a kairói Khan El Khalili bazár árú kínálatáról. S most az ott jártunk eredményeiről. 

Vásároltunk is apróságokat, én két filmtekercset is vásároltam, amelyet például mivel kettőt 

vettem,  a kikiáltott árnak a feléért vettem meg. De a bazárban, az adott tanács szerint, sokat 

tartottuk a fejünket magasra is, hogy ne nézzünk szembe az arab eladókkal. A bazárban hangos az 

élet, az eladók hangoskodnak, futnak a vevő után, kiabálnak, veszekednek. Ilyen a mindennapi, 

tipikus  arab bazár élete. 

 Mire kiértünk a bazárból, indulni kellett  vacsorára a busszal, egy romantikusnak mondott 

Nílus parti vendéglőbe, ahol svéd asztal várt. Bevacsoráztunk és este 10-kor kivittek a kairói 

állomásra, ahol 2 órát vártunk arra a gyorsvonatra, amely Asszuán felé vitt, (de nem Asszuánra). 

Ezalatt, megismertük a kairói állomás, zajos életét is, amely állomás a rengeteg villanylámpa 

ellenére is, sötétnek tűnt. Az állomás egy nagy betonkolosszus volt. Padokon családok, nagy 

csomagokkal várakoztak, köztük rendőrök, katonák, tengerészek. Vonatok érkeztek, barna 

emberek szaladtak a vonatokhoz, kapaszkodtak, tolakodtak, gyerekek sírtak és a nagyok 

kiabáltak, egy tipikus arab torok kiabálással. Végül is, mindenkinek sikerült felszállni. S a 

nemrég érkezett vonat  megtelve, tovább vágtatott. 

 Két órai késéssel, éjjel 12-kor, megérkezett a mi vonatunk is, ami egy  az orosz-szovjet 

páncélvonatokhoz hasonlóan, kívülről még az ablakokat is befedő páncélzattal bíró asszuáni 

gyors volt, s amelynek a végére szólt  a jegyünk, s így egy jót szaladtunk a csomagokkal, mert ez 

a vonat kegyetlenül hosszú volt. Egy kis tolakodással, mi is felszálltunk és egy hálófülkébe 

hárman elhelyezkedtünk, a kapott vonatjegyek előírásai szerint. 

Fáradtak voltunk és álmosak, s hamar felkuporodtunk az ágyakba. De elalvás előtt egy 

perccel kopogtattak és a vacsorát hozták. A vonatkísérő arab, tálcán, kétféle húst kínált, marha és 

csirke húst. A marhahúst választottunk, mert talán jobban nézett ki, kenyeret is kaptunk hozzá és 

teát. Vodkát kértem és kaptam egy pohárral, ami Egyiptomban ritkaságnak számít. Miután  

elfogyasztottuk a kapott vacsorát, most már az evéstől is fáradtan, újra emeletes ágyainkban 

bújtunk. S álomba merültünk. A vonat pedig vitt-vitt, bizonyára ritkán állott meg, mert a 

fékezésekkel és az indulásokkal járó lökések nem ébresztettek fel. Telt a második éjszaka, a Nilus 

mentén levő vasúton. De eljött a második reggel is, zajos lett a fülke melletti folyosó, arab beszéd 

vegyült magyar-román és angol szavakkal. 

 Ébredj Kiss családrész, de csak én ébredtem meg, sötét volt a fülkében, az ablakon  

sötétvörös nehéz függöny  takarta el, a kint felkelő napot. Gyorsan  félrehúztam a nehéz függönyt 

annyira, hogy kinézhessek s láthassam a Nilus menti Egyiptomot. Annak falvait, 

mezőgazdaságilag használt földjeit, s az embereket, az egyiptomi fellahot.  

 Amit akkor reggel láttam nagyon meglepett. Sok fa és növény után, házak következtek, s 

a házaknak nincs tetejük. Ezt onnan láttam jobban, hogy a vasúti töltés, magasabban van a 

falvaknál. Nem hittem a szememnek, sárházak tető nélkül, sorjáztak egymás után. Felálltam és 

úgy is néztem, igen  kocka alakú sárházak tető nélkül, s a házak körül szemét és szemét.  

 Tényleg Egyiptomban még nem fedezték fel a seprűket, s a seprűvel történő takarítást. S 

nemsokára, egy adott pillanatban a vonatunk fékezett, s megállt egy nagyobbacska település   

magasságában, kihasználtam az alkalmat és kinyitottam a vonat ablakát, hogy jobban lássam a 

tető nélküli házakat. Nagy spórolás gondoltam az építkezőnek tető nélkül építeni. Vajon az eső 

nem esik be, nem áznak meg a benne lakók?, kérdeztem magamban. Fentről benézve egy 

alacsonyabb ház belsejébe, semmilyen bútort nem láttam, ez még gazdaságosabb, gondoltam. 

Távolabb egy-két, sőt három és négyemeletes kockaházak is  léteztek, persze mind tető nélkül. 
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    Az ablakhoz hívtam a közben felébredt Jucit és Enikőt is, lássatok csodát, házak tető 

nélkül! Ők is csodálkoztak, de engem nagyon megleptek, nem tudom miért, ezek  a tető nélküli 

házak. Néhol  át volt téve  a tető magasságában, néhány vékony ág, amiken talán száradó ruhák  

csüngtek. Később miután megkérdeztem Moldován úrtól, hogy miért nincs teteje a falusi 

házaknak?, a következő választ kaptam. A Nilus mentén nagyon-nagyon ritkák az esők  2004-hez 

viszonyítva az utolsó eső 14 évvel ezelőtt volt, amit esernyővel is átlehet vészelni. 

 A csodálkozást az érkező vonatkísérő zavarta meg, a marha  és a csirkehús közti válogatás  

lehetőségével. Jó reggelt és jó étvágyat kínálva. Megköszöntük a kiszolgálást s miután 

elfogyasztottuk a gőzölgő húst és a meleg teát, újra az ablakhoz ültem, hogy lássam az egyiptomi 

Nílus-menti élet jeleit. 

  A falvak között, öntözött  szántóföldeken épp búzát arattak, ez volt az évi első aratás mert 

még egyszer újra vetve, a tél hiányában két termést takarítanak be, olvastam a nálam levő 

egyiptomi turista kalauzból. A földeken kukoricát,cirokot és elég sok lucernát láttam, s ami 

érdekes volt, nagyon kevés embert. Egyik földdarabban, lekucorodva lucernát aratott sarlóval egy   

fehér bő gatyás arab, a mellette legelésző szamarának, amelyet később egy másik falu határában 

láttam, hogy felrakva a szamár hátára, tetejébe ő is ráülve megy   haza. Szegény szamár! Láttam 

sok helyt egy-két sor szőlőt is. A földek kicsi dirib-barab földek, bizonyára szegényebb arabok 

földjei. A földek szélein pálmafák sokasága biztosította az árnyékot. Öntözési lehetőséget csak 

ott tapasztaltam, ahol kis szivattyúk lógatták be szippantójukat a Nilusból kivezetett  

csatornákban levő vízbe. A Nilus élteti Egyiptomot, olvastam korábban sok helyt, s most láttam 

is.  S amikor megnézzük Egyiptom térképét igazolást is kapunk arról, hogy Egyiptom a Nilus 

mentén él. Azon a keskeny sávon élnek az egyiptomi arabok nagy többsége, amely nem lehet 

több 500-1000 m-nél szélesebb, mert a Nilust és a keskeny sávot a hajóból és vonatról is, 

közelről láthatód. Két oldalt kopár hegyek lánca kíséri a Nilust, az üde zöld sávok mögött, amely 

mindössze 5 %-a az ország területének, a többi  igazi forró homok és kősivatag. Ezekkel a 

képekkel kezdődött a 3-ik napunk. Felejthetetlen új képek, egy gazdász számára. 

Helyi idő szerint úgy 10-óra körül megállt a vonatunk, megérkeztünk. Egy pillantással 

elköszöntünk páncélvonat kinézésű vonatunktól, amely tovább robogott. Minket nem vitt fel 

Asszuánba mert a vonal valahol megcsúszott és járhatatlan volt. De az asszuáni gátról sok 

mindent hallottunk jót is, de leginkább rosszat. Köztük azt is, hogy a gáton felüli rész nagy 

ütemben töltődik fel iszappal és nincs ereje az egyiptomi államnak, hogy kotrással lassítsa az 

iszappal való feltöltődést. Ha jól emlékszem, már 5-6 méteres volt az iszap lerakodás akkor, s 

kiszámították, hogy hány év alatt fog teljesen feltöltődni a Nasszer tó. S azt is mondták a velünk  

utazó arab idegen vezetők, hogy a gát felépítésével, egy nagyon veszélyes folyamat indult el a 

gáton alól. Ugyanis a Nilus évenkénti áradása, aminek alkalmával termékeny iszapot hordott ki a  

földekre, s ez adta  a Nilus melletti földek termékenységét, az iszapnak a gáton felüli lerakodása 

nagy mértékben lecsökkentette a földeknek, termőfölddel való megrakását. Hogy azóta, hogyan 

változott a helyzet, legyen az egyiptomi kormány és nép problémája. 

 Mivel nem vittek fel a gáthoz, pedig a programban benne volt, így be kellett érnünk az 

első utunkba eső templomegyüttes megtekintésével, amely a PHILEA templomegyüttes volt.  Így 

szólt az egyiptomi idegenvezetők magyarázata. 

           Átszállás következett, a vonatról hajóra, s taxival a Nilus partján levő NILE SPLENDOR 

5 luxus hajóhoz vittek, (a mi csoportunk két taxiban elfért), amely 3 napig lett a szállásadónk. 

Tényleg, kívülről és belülről is, impozáns kinézésű  sétahajó volt. A hajó receptiójánál  a 124-es 

számú, az első emeleten levő szobát kaptuk 3 ággyal. Körülöttünk, a mi kis temesvári 

expedíciónk tagjai  kaptak szobákat. A hajó luxusságát,  később fedeztük fel teljes egészében. 
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 De következett a PHILAE templomegyüttes. Minden látogatáskor, a velünk levő arab 

turista idegenvezetők és egy darabig Moldován úr kalauzoltak. Előre jelzem, hogy nem  lehet a 

meglátogatott látványosságok összességét leírni, több okból is kifolyólag. Először is mert az 

emberi emlékezet, így az enyém is véges,  s talán untatná is azokat a sok leírás, akik inkább  a 

véleményre kíváncsiak. Megpróbálom leírni és megtalálni 6 év távlatából, jegyzeteimből, 

fényképeimről, azt a pár ismertető szót, amely irányt mutathat annak aki esetleg ezen sorok  

elolvasása alapján, elindulna egy egyiptomi túrára. A túrához egyiptomi túrista kalauzra van 

szükség  és én nem szeretném felvenni egyik túristakalauz szerepét sem. Rövid egy két szavas 

ismertetőt próbálok leírni. Ugyanis, az a rengeteg dátum, esemény, építkezési különlegesség  

amely ezekhez az ősegyiptomi építményekhez fűződik, ezer kötetekben van megírva. Könyvtárak 

sokasága szolgál adattal. 

   De kezdjük el az ókori Egyiptom titkait, csodálatos templomait, építményeit  megtekinteni 

az Philae templom együttessel, amely 16 szigeten van, s arról híres, hogy itt van az ókori 

Egyiptom legnagyobb ÍZISZ szentélye. A templomok, az asszuáni gát az angolok általi  többszöri 

építésekor sokat sérültek, de az 1977 és 1980 közötti időkben az UNESCO segítségével egy 

magasabban fekvő szigetre költöztették, a költöztetések után, a szovjetek felépítették, a ma is 

fungáló gátat. Mi már itt, az új helyükön  láthattuk, a templomokat. Első benyomást a szigeten, a 

régi épületek sokasága, nagysága és titokzatossága alakítja ki. Messziről már érzed, hogy ezekhez 

az épületekhez mérve mennyire kicsi vagy, s úgy érzem az építő fáráók célja, ez is volt. Ma még 

romjaikban is kolosszusok, magasságosak. A templomok a kései római korszakban az u.n.  

ptolomajoszi korszakban épültek a IV. Ptolomájosz királytól talán a XII.-ikig. Következett  az ott 

levő templomok meglátogatása abban a sorrendben ahogy  azok sorakoznak. 

 I. HERITANEBOSZ kioszkja, ARENSNUPHISZ temploma, MANDULISZ és  

AMENHOTEP temploma, az IZISZ temploma, az Ozirisz szigeten, amely alatt titkos barlangok 

vannak, s úgy tudták az akkori egyiptomiak, hogy ezekből a barlangokból ered a NILUS, ezért 

szent hely volt, s csak a papok járhattak a szigeten. Itt következik  a TRAIANUSZ kioszkja,  

amelyhez elérve meglepődtem, hogy a románok Traianja ilyen messzi is elért. Igaz ez a Traian 

nem a románok hanem a latinok Traianja volt.  Ez a kioszk arra épült, hogy a templomból kijövő 

isten, itt kössön ki a bárkájával. Még itt is kísért a román történelem gondoltam, nem csak otthon, 

pedig itt ilyenre  nem számítottam. A kioszk Augustus császár idejében épült s, hogy mi köze van 

Traianushoz azt ma sem tudom. Leültem vele szembe és néztem az üres  falakat, a tető nélküli 

építményt, amely gondolataimban a reggel látott tető nélküli parasztházakhoz kapcsolódott... 

Nálunk a románok „kőházat kívánnak” tetővel, a házasság alkalmával az új házasoknak!   

 Ezután került elénkbe a NAGY ISTENNŐ szentélye, majd a WABET szentély, majd a 

HATHOR istennő temploma, amelynek falain kései keresztény, kopt feliratok vannak, s végül a 

HARENDOTÉSZ  temploma. Ugye csak a felsorolás is milyen  hosszú! Itt láttam legelőszőr a 

falakra vésett óriási  királyi  tetteket, az isteni csodákat. Csak néztem őket, s nem értettem semmit 

belőlük. Vajon az akkori egyszerű ember, mit értett a falakon levő üzentekből? Ezt talán soha, 

senki sem tudja elmondani. Ez örök titok marad! Egy biztos, nagyon kicsinek kellett éreznie 

magát, az akkori  látogatónak, ha egyáltalán megláthatta a fali rajzokat, festményeket. Mára a 

festékek elporladtak, lekoptak, csak az ókori művész kemény köbe vésett vonalai intenek minket, 

hogy valamikor ilyen volt a világ! S csak a festék cseppek, foltok jelzik a szigorú valamikori  

színek kavalkádját, a pirosat, sárgát, barnát, kéket s esetleg a zöldet. 

 Megmagyarázhatatlan ma is talán, az óriási kőtömbök milliméter pontosságú kifaragása, 

egymás mellé illesztése, s a falakra való felrakása, de az elszállításuk is rejtély. Egyiptom 

nehezen bontja ki rejtélyeit. Itt is van még több száz évre való munkája, kutatók ezreinek. Ne 
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álljunk be közéjük! Csak a fényképezőgépeinknek szabad dolgozni a képek, falak, oszlopok alatt,  

s között! 

 Kellemes utazásra invitált idegenvezetőnk, miután kijöttünk a templomok közül. 

Csónakokba szálltunk és a Botanikus Kert felé csónakáztunk be. A partokon mindenütt óriási 

kőtömbök őrködtek a tó vize és az ott levő építmények felett. Igaz, ez inkább csak az innen 

kitermelt, s a templomokhoz  elszállított óriás kőtömbök maradványai voltak. De így is fogalmat 

lehetett alkotni arról az óriási erőről, munkáról amely szükséges volt, a piramisok, templomok 

építéséhez szükséges kőtömbök kitermelésére. Csak egy kérdés és egy szó ötlik fel bennem is: 

HOGYAN? Az, hogy innen is termeltek ki kőtömböket azt igazolják az ottmaradt, félig kivésett, 

csiszolt kőtömbök. Az Elefánt szigetet  körbe csónakázva, a csónakot evezéssel hajtó arabunk is 

kifáradt, s ezért neki borravaló járt. Fenét! Nekik nem szabad inniuk! Mire költik vajon a kapott 

baksist? 

 De ennek megállapítására nem volt lehetőségünk, bizonyára a baksist családja 

fenntartására költi. Bár úgy lenne, mert olyan alázatos arccal nyújtják a tenyerüket a pénzért, 

mintha ők lennének az alázat példaképei. Közben megérkeztünk a Botanikus Kert bejáratához 

egy magas kőlépcsőhöz. Itt a következő feliratok fogadtak, persze az arab nyelvűt nem tudom ide 

varázsolni, de az angol nyelvűt, piros alapon fehér betűkkel, igen: The botanical garden welcom, 

Botanikus Kert Isten hozott!  

Kolozsváron az ottani híres Botanikus kert mellett laktam, s amelyet lehetőségem volt  

minden vasárnap de sokszor hétköznap is meglátogatni. Ezért alkalmam volt az Elefántok 

Szigetén levő angol tipusú Botanikus kertet összehasonlítani a mi Botanikus Kertünkkel. Az 

egyiptomi sokkal látványosabb, igaz mi tavasszal voltunk ott, s az egész Botanikus Kert egy 

nagy-nagy virágcsokornak tűnt. Köztük a pálmafák majd minden változata, az apró törpe 

pálmafáktól az óriásai fákig őrizték a kert  exotikus fáinak virágzó ágait. Bokrok, fák és virágok 

sokasága, s egy megnyugtató érzés alattuk és közöttük sétálni. Arab és angol nyelvű kis táblák 

árulják el a fák neveit.  

 S azon a napon, nagyon sok külföldi, de sok arab látogató is volt  a Botanikus Kertben. 

Így megnézhettem az igazi, s a csodás papirusznövényt, saját gyökerén, amely most Egyiptomban  

védett növény.S azt, hogy hogyan lesz ebből a zöld szárú növényből fehér papir, ezt a Papirusz 

Intézetben tanultuk meg. Sok fényképet készítettünk, mert a sokszínű, jó illatú exotikus virág 

provokált mindenkit, egyszerűen. Jaj igen! A papirusz növényt külön arab őr őrizte. 

 De az ösvények kifelé is vezetnek, s fájó szívvel, de nagyon kellemes emlékkel jöttünk ki 

az angol  tiszt által létesített botanikus kertből. 

    Estére, a hajon várt a svéd asztal, megrakva mindenféle egyiptomi különlegességgel. 

Bevacsoráztunk és a szobánkba tértünk, ahol egyiptomi hajózási érdekesség várt, mind a három 

ágyon. Amíg a szigeteken jártunk, a szobát takarító egyiptomi, bizonyára borravalóra gondolva  

lepedőinket, takaróinkat, párnáinkat nagyon érdekes állatokká alakította ki és át. Így az ágyaink 

megteltek kobrával, elefánttal, oroszlánnal, boával, tevével és egy hajóval. Érdekes látvány volt s 

alig jött, hogy belefeküdve elrontsuk ezeket a szép látványokat. De a fáradság erősebb volt, s az 

állatoktól, bármilyen érdekesek voltak elköszönve, a ringó hajóban alvásra tettük le fejeinket. 

 Reggel a hajó csengője-harangja keltett fel, mosakodás és reggelizés után, az indulásig 

képeslapokat vásárolva elkezdtük címezni őket haza. Sikerült is Kolozsvárra, Újszentesre, 

Élesdre, Temesvárra megcímezni és feladni, az egyiptomi képeket. De indulás előtt, megjelent  a 

szoba takarítója is és széles mosollyal, s mutatta az üres zsebét. Megértettük, s  nem töltöttük 

meg, de juttattunk pénzt a zsebibe, amit mély mosollyal és arab dörmögéssel meg is köszönt. 

Nem tudtuk, hogy az állatok ezért, még háromszor fognak megjelenni az ágyainkon. Kitartó fickó 

volt! S még háromszor kellett fizetnünk. 
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 Az idegenvezetők  bejelentették, hogy az aznapi  következő úti célunk, Egyiptom egyetlen 

ép ókori templomának a meglátogatása, s ez az EDFU-i templom. Kiszálltunk a hajóból és 

csónakkal a túlsó partra vittek, ahol egy magasan kibetonozott Nilus marton, a rajta levő 

kőlépcsőkön felkapaszkodtunk, a part tetejére. S ahol meglepetésünkre egy fiákeres kocsisor 

várta a látogatókat, akik arra vártak bizonyára, hogy minket az Edfu-i templomhoz szállítsanak.

 Mi is odaléptünk egy fiákereshez, akivel alkudozni kezdtünk, de nem sok sikerrel. S 

beletörődve sorsunkba felléptünk az elég régi, s elég kopott és rozoga, talán még az angol 

megszállások idejéből  származó fiákerre. Egy nagyon fekete arab volt a kocsisunk, aki  egy elég 

koszos, hosszú, valamikor fehér ingnadrágban, egy ostorral a kezében „begyújtotta” az fiákert  

húzó öszvért. Felszállás és elhelyezkedés után, a másik oldalon, felbukkant egy szintén fekete 

arab, aki egy régi típusú fényképezőgépet irányított felénk, s talán lefényképezett. Mi nem   

gondoltuk, hogy ennek  következménye is lesz, semmit sem sejtve felültünk a fiákerbe és indított 

is a fekete arab. Én közvetlenül mögéje ültem és ez azt az előnyt biztosította számomra, hogy az 

ingéből származó izzadságszag elsőnek ért el. Később közösen szívtuk magunkba, a „finom” arab  

ing alól jövő izzadságszagot. Edfu felé a falu, nagyon szegény, fedetlen kocka alakú sárházak 

közt hajtott az arab, de nem sokáig, mert hamar megérkeztünk az óriás ép templomhoz. A 

templomot nem írom le, túl hosszú volna. Egyszóval, ép egyiptomi templomot láttunk. 

  Megjárva a templom  járatait, s néhány fényképpel gazdagabban, kijöttünk a templomból, 

megkerestük az utca szélén parkírozó kocsinkat, felszállva, vissza indultunk a hajóra. A Nílus 

partján fizettünk a kocsisnak, de egy kéz, négy fényképet nyújtott felénk, s a másik kéz, pedig  

pénzt kért tenyerébe. Nem tudtuk mire vélni ezt a tolakodást, s csak akkor jöttünk reá a 

turpisságra, amikor a fényképekre nézve magunkat láttuk ott. Azt, hogy mi hárman, illetve a 

kocsissal, négyen vagyunk rajta, s ez akkor készült amikor felszálltunk a fiákerre, semmit sem 

sejtve. Nem volt mit tenni, fizetni kellett s így meg lettünk örökre, örökítve a  fiákeren.  

 

 
Fiákeren Egyiptomban 

  

Visszatérve a hajóra, a parton, egy arabot láttunk, aki a hajóra nyíló lejárónál a hátán 

zsákban, uborkát, paprikát, káposztát, tököt, murkot stb. hozott a hajóra a szakácsnak, aki kijött 

és átvette a zöldséget. Ez egy kicsit meglepett, mert az egész, nem valami tiszta körülmények 

között zajlott. Az arab, talán a termelő, vagy a viszonteladó, az árút a földre ürítette, a szakács 

pedig megszámolta és bevitte. Punktum. Estére a svéd asztalra kerültek remélve, hogy legalább 

megmosták egy cseppet. 

 Az elkövetkező órák kellemes hajózással teltek, a Nilus csendes vizén, a gyönyörű tavaszi 

napsütésben. Felmentünk a hajó tetejére, ahol egy tiszta vizű és elég nagy fürdőmedence várt, s 
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ahol Enikő meg is fürdött. A hajó teteje, nagyon szép zöld színű, posztó, terítékkel volt lefedve  s 

rajta a széleken, több napozó ágy állt csatarendben, amit ki lehetett bérelni. A hajó tetején bár és  

más, csendes napozási lehetőségek is voltak. Fagylaltot és más hűsítőt is árultak. Juci találkozott 

iskolatársával és elbeszélgetett vele én addig a Nilust és a partját néztem, fényképeztem. 

 Falvak és városok követték egymást, a falvakon mindenütt a szegénység uralkodott. 

Szegény házak, szegény emberek és piszok mindenütt. Csak ott volt rend és tisztaság ahol az 

állam beavatkozott,a vasutakon, s az aszfaltozott utakon. A Nilust sok helyt aszfalt út  szegélyezi, 

de a vasút is itt  kanyarog a  Nilus mellett. Nagyon sok luxus kisautó húzott el a lassan haladó 

hajónk mellett. Egyszer csak szólt a maroktelefonom, Demendy barátom hívott Temesvárról. 

Nagyon meglepődött amikor jeleztem, hogy a Niluson hajózva, egy luxus hajó fedélzetéről  

válaszolok hívására. Talán álomnak tűnt nekem is, neki is. De a beszélgetést hamar befejezte  

mert úgy  érezte, hogy ez a nagy távolság az ő zsebét fogja üríteni. Itt sem így lett!    

  Úgy délután 2-óra tájban, a hajónk, egyre lassabban haladt előre, s a Nilust átszelve az 

Esna-gát előtt félre húzva, meg is állt. Óriási gát állott előttünk, összekötve a Nilus két partját, s 

megemelve a Nilus vízszintjét, ami csendes és biztonságos hajózást biztosít. A mi hajónk a gát 

baloldalára húzott és ott állt meg, ott volt a hajókat átemelő zsilip rendszer. Mi felfelé úsztunk 

hajónkkal a Niluson. S csak vártunk és vártunk. Oldalt toronydaruk sorakoztak és bővítették a gát 

építményeinek sorát. Óriási építőtelep volt mellettünk. Még buldózerek is dolgoztak, taszították a 

földet, a munkások nem arabok voltak, európaiaknak néztek ki. Amíg ott álltunk és vártuk, hogy 

mi is átkeljünk a gáton, megmértem  az órámon, egy óra alatt 2 hajó fentről és 2 hajó lentről kelt 

át. 

 De közben folyt a megszokott egyiptomi élet, a gáton is. A kiegészítő építményeken arab 

asszonyok, gyerekek  kendőket, szőnyegeket, fátylakat lengettek eladásra, a mi hajónk utasai felé. 

Az árat kézmutogatással közölték, mert olyan zaj volt a hajók körül, hogy a beszéd nem 

hallatszott, s ha a vevőnek tetszett a kendő, vagy a szőnyeg, ledobta a pénzt és az eladó pedig  

feldobta az árút. Volt amikor a vízbe esett vagy a pénz, vagy a fátyol, s ilyenkor nem volt mit 

tenni, mint sajnálkozva tudomásul venni, hogy az üzlet fuccsba ment, s veszteséggel zár. Egy 

ilyen esetet  láttunk mi is, amikor egy fehér fátyol, hosszan kinyílva, nagyon szépen lebegve érte 

el a Nilus befogadó, csendesen folyó vizét. Már elég komolyan folyt az eladás és vétel, amikor 

megreszketett a hajónk és a megnyíló óriási vaskapun keresztül behajózott az alacsony vízszíntű 

zsilipkamrába, hogy vízzel feltöltve a kamrát, hajónk is megemelkedjen. 

  Emelkedés közben, lettem figyelmes egy feliratra, amely előttünk ereszkedett egyre 

lejjebb, s itt egy nagyon érdekes dolog lepett meg, ugyanis a zsilipkamra felett román felirat 

fogadott a ROMENERGO S.A. ROMANIA felirat hírdette a román gépipart. Váratlan és érdekes 

volt, hogy ilyen merész dolgokban jelentek meg a hazai gép gyártok és ami még érdekesebb volt 

a zsilip működött is. A felirat felett, a gátat őrző egyiptomi katonák integettek és fogadták az 

átkelő hajót.  Óriási építmény kintről nézve és  bentről is annak  látszik. Csak van ereje és pénze 

az egyiptomi népnek, kormánynak! 

 Az átkeléssel sikerült egy új világba érkeznünk ami  kb. 50-100 méterrel volt magasabb 

mint az alsó szint. A kihajózáskor, a mi hajónk tovább  hajózott egészen az ESNA templomig, 

ahol kikötöttünk, s felmászva a lépcsőkön, elég szép nagy házakat-európai stílusúakat találtunk a 

parton felsorakozva. Az utcán fiákerek voltak a fák árnyékában elbújva, és vártak a látogatókra. 

Egy fiákert le akartam fényképezni, amiért igaz arabusul, de leszidtak és elzavartak, nem 

engedték a fényképezést. Ennyi baj legyen, gondoltam, de egy adott pillanatban az előre beállított 

fényképezőgéppel megfordulva, csak lefényképeztem a fa alatt meghúzódó fiákert. Így ma is az 

albumunkban van az árnyékban meghúzódó fiáker. A parton fekete kecskék meneteltek, amiket 

egy arab fiú hajtott, vagy csak követett. Ez is hozzá tartozott, az általános képhez. De az utcákon 



482 

szokatlanul sok katona és turisztikai rendőr sétált. A gát és a templom, meg a város, volt mit 

megvédeni. 

 Az Esna gát utáni, Esna-templomhoz vezető nem hosszú úton, borzasztó szegénység 

fogadott. Piszok, szemét és rongyos emberek tarkították, az amúgy is tarka képet. Itt sem 

fedezték még fel a seprűt, de a csatornázást sem. Fertelmes bűz terjengett szerte-szét a házakból 

kifolyó szennyvizek mentén. A templom. közelébe érve, leszállás után egy kis gyaloglással a 

templomhoz kerültünk. Vajon a fáráok idején is, ilyen piszok volt a templom körül. Kizárt dolog. 

A templom közvetlen közelében ma is tisztaság van. A templom elég romos, de vannak ép oldalai 

is. Ez egy másik templom az egyiptomi templomok között.  

 A templom romjai közül kijőve, az esnai bazárba vezetett idegenvezetőnk. Ez egy kisebb 

méretű, de büdös bazár volt. Itt sem volt szabad az eladókkal szembe nézni, mert  akkor vásárolni 

is kellett, s nem azt amit akartál, hanem azt amit az arab el akart adni neked. Itt tanultam meg 

végleg, hogy ha több darabot veszel valamiből, akkor nagyon olcsón kapod meg az árút. Tíz 

darab finom  parfümös üveget vásároltam ugyanabban az árban, mint amit az egy darabra kért az 

arab a vásárlás elején. Juci is Enikő is vásárolt, sokat kiabáltunk egymás után, hogy nehogy 

elveszítsük egymást. Enikő inkább ruhadarabok kémlelt, nekem egy zöld ing tetszett  meg, vállán  

pántokkal olyan katonás ing. De még nem mertem, vásárlásba elegyedni. 

Estére vissza tértünk a hajóra, svéd asztal, vacsora és lefekvés a ringó hajón. Jól esett a 

pihenés, s készítettük erőnket a másnapi KIRÁLYOK VÖLGYI látogatásra. Vissza térésünk 

közben, végig sétáltunk a Luxor város Nilus menti sétáló utcáin és a fő sétányán Cornish el 

Nilen. Este volt, gyönyörűen kivilágított szállodák, múzeumok mellett haladtunk el. Az üzleteik 

is nagyvárosi európai jellegűek. Kellemes, langyos, esti szél lengette a parton levő  pálmafákat. 

Filmekben látható romantikus kép volt előttünk. Az esti sétányon leginkább európai turisták 

sétáltak. Férjek, feleségek, szeretők. Egyszer csak a sötétből, az utcai lámpa alá érve, a teljes 

világosságban, egyiptomi párocskát pillantottunk meg, természetesen összebújva, egymásba 

ölelkezve. Hát ilyent is láthattunk Luxorban. Máshol ilyesmit sehol sem volt alkalmunk látni. A 

hölgyek, ritkán  jelentek meg a nyilvánosság előtt. Akkor este  még több egyiptomi párocskát is  

láthattunk Luxorban ,teljes szerelmi elfoglaltságukban. 

5-ik nap. A sokat olvasott és az újságban, Tv-ben, rádióban is sokat emlegetett  

KIRÁLYOK VÖLGYE reggel előttünk volt, miután a turista busszal megérkeztünk. Ezt a 

látogatást ki kellett fizetni, hármunknak 50 euróba került. Kifizettük, jegyeket kaptunk. S ami 

arra is felhatalmazott, hogy egy kicsi kocsi, olyan turista kocsi, sorban levő vagonokban, helyet 

foglalhassunk, s ez felvigyen minket egy elég hosszú, új aszfaltos úton. Mi a völgy legtetejére 

értünk fel. 

                     

 
A siralmas Királyok völgye 
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Az első benyomás a  KIRÁLYOK VÖLGYÉ-ben, nagyon siralmas kinézésű völgy. A  t.k. 

völgyet, két oldalt nagyon kopár kőhegyek követik, lent homok, fent szikla és kő. Nem tudom, 

hogy annak idején amikor a királyok, a piramisok építése helyett, ezt a völgyet választották 

temetkezésükre, akkor is ilyen sivár volt? Ha igen, választhattak volna szebbet is üdébbet is. 

Lehet, hogy a sok piramis feltörés késztette a fáráokat, s talán a z óriási építkezési költség, hogy a 

sírjaikat ne piramisokba, hanem a völgy oldalaiba fúrt, kősírjaikba helyezzék. Bizonyára az 

elhagyott, messzi levő, sivár, száraz  kőszikla sírokban nagyobb biztonságban érezték magukat. 

 Minket egy királysírba vezettek be, ahol a  bejáratnál egyiptomi őrök ügyeltek a rendre s 

arra, hogy senki se fényképezzen. Egy hosszú-hosszú folyosón ereszkedtünk lefelé ahol a   

falakon két oldalon, színes és megkopott  egyiptomi hieroglifák őrizték tőlünk titkaikat. De befelé 

haladva egyre melegebb volt, s mire beértünk a központba már le voltunk izzadva. Bent Sety II. 

Fáraó nyugvóhelyét látogattuk meg. Bent csend volt, s a nagy reflektorok még jobban  

melegítettek. A sorunk, körbe vitt a kőnyugvóhely körül, s utána megváltásként elindultunk 

kifele. Dugiba próbáltam fényképet elkattintani de az aku elárult, szerencsére csak egy szigorú 

egyiptomi felvigyázói tekintet kaptam. Előttem négy-öt látogatóval viszont a fényképezőgépet 

elvették, s csak a pénzbírság kifizetése után kapta vissza a tettes a fényképezőgépet. Igaz lehet, 

hogy csak saját zsebre ment az egész. Játék, mert nyugta nem jelent meg a kezek körül. 

 Kiérve a hosszú folyosó bejáratához, rögtön a reggeli nap felé fordultam, hogy szárítsa 

meg az izzadsággal teli ingemet. Jó volt újra  kint lenni, még ebben kietlen völgyben is. Vezetőnk 

lefelé indított az úton, s közben jobbról is balról is, a  király sírok felé vezető lejáratok  fogadtak, 

amiken nagy táblák jelezték angol és arab nyelven, hogy hányadik fáraó alussza mögötte örök 

álmát.  Itt látva a sok Ramszes és más  fáraó nevét a táblákon felsorolva, eszembe jutott egy régi 

vicc a cigány prímással.  

 Egy idősebb híres prímás, abban az időben amikor a hegedű már kevesebbet hozott a 

házhoz, leült a cigány pajtások közé és dicsekedni kezdett. Tudjátok amikor én fiatal voltam, a 

pápa meghívott Rómába, hogy húzzak neki is egy kicsi magyar nótát a fülibe, mert aszondja, 

hogy hallotta hogy az nagyon szép. Hát bevitt egy nagy terembe ahol már sokan voltak. Valahogy 

így ültek „egy pápa, egy prímás”, egymás mellett. Erre az egyik fiatal barátja, kacagva azt 

mondta, hogy ez hazugság, mert pápa csak egy van. Erre a mi prímásunk azt felelte „De buta 

vagy te purdé, mert csak Piuszból volt vagy tíz!” 

 Elhaladtunk Ramses V.-VI. és Siptah fáraók sírjai előtt, s eljutottunk a manapság 

leghíresebb fáraó Thutankamen sírjának bejáratához is, amit szívesen megnéztünk volna, zárva 

volt. Evvel a be nem teljesült kívánsággal a lelkünkben, jöttünk ki a bejáratból, ahol egy nagy 

táblán angol és arab nyelven elolvashattuk, hogy mit rejt a zárt ajtó. De már kint is kezdett egyre 

melegebb lenni, pedig tavasz volt. Ahogy a Nap emelkedett fel, egyre melegebb lett a levegő. 

Ezért siettünk árnyékba kerülni. Árnyékot a helyi „kisvasút” felső végállomásán kaptunk, ahol 

egy cseppet meg is tudtunk pihenni. Itt már sokan várták, az autókaravánok fordultát. Még 

egyszer-kétszer elkattintottuk fényképezőgépeinket, s érkezett is a kis karaván. Itt a Királyok 

Völgyében én összesen 12 képet  készítettem, amelyeken a puszta  hegyek, kövek, az örök  

szárazság, az elmúlás az uralkodó. Talán valamikor szép zöld lehetett ez a völgy, közepén lassan 

folydogáló patakkal állatokkal, virágokkal, azért is jöttek ide temetkezni az egyiptomi fáraók. A 

Királyok Völgyi látogatásunkat hol is fejezhettük volna be máshol, mint az  itt is létező örök 

bazárban. 

 Induláskor nagyot lélegeztünk, feltettük a pléh pofát, s a tanács szerint az egekre irányítva 

tekintetünket, bevetettük magunkat a bazárba. Sikerült a látogatás, mert csak az általunk kért 

apróságokat vásároltuk meg. Igaz, itt láthattunk olyan papirusz festményeket és egyiptomi 

parfümöket féláron, melyeket már megvásároltunk előbb jóval drágábban. De ez a bazárok 



484 

értéke! A bazárokban ébredsz rá, hogy az előbbi bazárban becsaptak-e vagy sem, rád tukmáltak-e 

valamit, vagy csak saját akaratból vásároltál. A bazárokban bent és kijövetel után sem, szabad 

haragudni vagy örvendeni a sikernek, vagy az átverésnek, mert ez nagyon ingoványos helyzet.  

 Kijőve a bazárból, kő és kő, meg száraz homok mindenfelé, amely között keskeny csíkban 

kígyózik felfelé az egyiptomi állam által épített turisztikai út. Ezen már modern autóbuszok 

viszik és hozzák, a világ minden sarkából ide sereglett látogatót. Nyugodjatok békében ismert, itt 

nyugvó és ezután megtalálandó, egyiptomi uralkodók! Mi tovább megyünk. 

Lent a völgy bejáratánál modern autóbusz várt. Felszálltunk a buszba, ahol működött a 

légkondicionáló berendezés, s így egy cseppet meg is száradtunk. Irány a Hathsepsut temploma. 

Amilyen nagy az autóbusz, olyan nagy féket húz be és megállunk. Igen itt a bejárat az ókori 

Egyiptom egyik legszebb templomához amelyet Hatsepsut fáráónő építtetett.  

 Egy kisautó visz fel a messziről látszó teraszos templomhoz. Általános kép messziről, egy  

széles és szélességében hosszú épület, felette kopár hegyekkel amelyek körül ölelik a templomot.  

A templom közelében megállunk és egy táblára mutat az idegen vezetőnk. Elég szegényes és 

kicsiny tábla rajta angol és  arab  nyelven, az a valami amit mondani akar az olvasónak. Közelebb 

megyünk és akkor tudjuk meg,hogy ez a tábla annak az 58 terrortámadás által lemészárolt svájci 

és német turistának állít emléket, akiket 1997 november 17-én  legépfegyvereztek, vagy késekkel 

leszúrtak. Idegenvezetőnk, a környező hegyek tetejére mutat és elmondja, hogy azóta minden 

hegy tetején, fekete ruhás turisztikai rendőr áll és vigyázza a turisták biztonságát. Egy kicsit 

átfutott hátamon a hír, megrázott, vajon mennyire biztosak ezek az örök? S tényleg jobban 

megfigyelve, fekete alakok mozogtak ott fenn, mindenre készen. S azóta ezt a merényletet 

nevezik a luxori merényletnek. Megborzadtam. Mikor lőnek reánk is? De körbe-körbe csend volt,  

csak a turista buszok zümmögése törte meg a csendet. 

 Gyalog mentünk tovább és a hosszú teraszon felkapaszkodva, a templom közepébe  

értünk. Igaz más templomokban is a rajzok, festmények sokasága várja a turistákat, de itt  nagyon 

sok van. Idegen vezetőnk részletesen ismertette a királynő fordulatos életét, amelyből a falakon 

ott láthattuk a kereskedelmi utak megnyitását, a núbiai felkelők elleni harcát, koronázását és 

isteni származását igazoló rajzokat-képeket. Majd átléptünk a királynő magán vörös kápolnájába, 

ahol szintén sok kép és felirat  található. Itt sikerült egy izzadt, posztján  a puskájára támaszkodó 

sötét fekete ruhás, svájci sapkás egyiptomi turisztikai rendőrt lefényképezni, ami addig  sohasem 

sikerült, mert nem szabad. Ha lemaradtál a csoporttól és kíváncsian  kérted az ott levő arab 

öröket, hogy mutassanak meg valamit, az első reakciójuk mindig a fizetés kérése volt. Itt mindent 

csak baksisért mutattak meg. 

A templomkolosszus széléről, látni lehetett a körülötte levő sírokat, amelyekben főurak, 

nemesek, papok nyugszanak vagy nyugodtak, mert Egyiptomban már senki sincs a régi neki 

épített sírban. Itt is több múmiát találtak a közeli sírokból összegyűjtve még a királynő részéről, 

de, hogy milyen célból? Ez a kérdés felsorakozik az egyiptomi történelem száz meg ezer hasonló 

titkához. Majd egyszer...talán...egy falfeliratban, vagy papiruszon meg lesz a válasz a titokra. 

 Még egyszer jelzem, hogy nem akarom ismertetni minden meglátogatott templom és 

építmény történetét, mert ez benne van minden útmutatóban 

            De a buszunk újra teli lett, s már indultunk is az új meglátogatásra  kijelölt célpont felé a 

két éneklő szfinkszhez. Fékezett  az autónk, s a  kettesben egymás mellett ülő szfinkhez értünk. 

Előttünk két kőből faragott szfinksz ült, akik több ezer év óta  magukban beszélgetnek, különösen 

ha a sivatagi  szél  kergeti szavaikat. Máskülönben csendes megszokott kőbálványok, de van egy  

különös szokásuk, néha néha megszólalnak vagy énekelnek? 

           Ez attól függ, hogy a körülötte levő arabok, mit hallanak meg, beszédüket vagy  éneküket. 

S talán a legnagyobb titkuk az, hogy miről beszélnek és énekelnek. Tegyük ezt a titkot is oda 
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többi ezer-tízezer egyiptomi titok közé, amelynek megfejtésén, száz meg száz megszállott  kutató 

és tudós fáradozik Egyiptomban, s szerte az egész világon. A két szfinkszen meglátszott a több 

ezer év viszontagsága, mert arcuk már nem kivehető és mellük is össze vissza van  tördelve. Csak 

fejük áll még egyenesen, dacolva az évek ezreivel. Vigyázzátok még tovább a környéket, 

egyiptomi kőbálványok! 

   A két titkokat őrző kőbálvány körül, pálmafák enyhítik a környező hegyek kopasz   

oldalainak képét. S ezek a fák, bele visznek az egyiptomi mezőgazdaságnak a Nilustól nem 

messze levő  képébe. A  szfinkszek körül, épp búzát, árpát takarítottak be, de voltak zöld lucerna 

parcellák is. A búzát nem gépek, kombájnok takarítják be, hanem nyugodtan guggoló egyiptomi 

fellahok, egyszerű sarlóval. Ez az aratás hasonlított a nálunk 50-100 évvel ezelőtti sarlós 

aratáshoz. Itt is a sarlóval levágott búza markokat, markokként a földre rakták, amit egy 

következő fellah szedett fel és kötött kévékbe. Ennyit láttunk ott a szfinkszek körül. A búza nem 

volt megdőlve, sűrű volt, jó termést ígért. A  szántóföld kis parcellákból tevődik össze, nagyobb  

parcellát nem láttunk. Úgy látszik itt minden falusi fellahnak, van egy kis földje amiből megél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ilyen kép fogadott a Nilus mentén is. Apró parcellák ezrei szabdalják a Nilus első teraszát 

De vannak vízpompák is felszerelve amelyek felszippantják a Nilus vizét és messzire el nyomják, 

hogy a gazda öntözni tudjon. A parcellák szélein, előbb szélesebb árkokban, majd  

keskenyebbekben vezetik a vizet. Itt nem emelik meg a vizet és úgy szórják szét hanem a 

növények  gyökeréhez vezetik a vizet. Ott a Nilus mentén búzát, árpát, rizst, termelnek. S a 

pálmafák között datolya, mangó, apró citromot és nem édes narancsot, zöldséget, káposztát, 

paradicsomot, uborkát nagy fokhagymát és nagy burgonyát termelnek. De a lucerna is ott van az 

állatok részére. 

 Ezen rövid kitérő után, szálljunk le a bússzról mert megérkeztünk, egy ősi alabástromot 

feldolgozó, csiszoló üzembe. 

 Kint az üzem körül, szegényebb rendű  arabok, tényleg a legősibb módon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

csiszolással alakítják a köveiket. Náluk mindenféle követ átalakítva és eredeti formájában, elég 

olcsón meg lehet kapni, ha ügyelsz arra, hogy ne csapjanak be. Bent viszont a polcokon katonás 

rendekben vártak minket is, a mindenféle  természetes  alabástromból és a műanyagból készült 

jellegzetes egyiptomi figurák, fehérek, pirosak és zöldek. Én is választottam egy pár   

alabástromnak vélt figurát, s köztük egy vörös színben játszó nagyon szép apró madárfigurát 

fején  egy sisakkal. Kifizetéskor, érdekes ez volt a legdrágább, s azt hittem, hogy igazi alabástrom  

figurát vettem, de nem sokáig volt alabástrom figura, mert az idegenvezetőnk jelezte, hogy 

becsaptak, mert ez  a sólyom alak műanyagból készült. Lenyeltem! 

 S föltettem arra a listára, melyen számon tartottam, hogy hányszor csapnak be. Tehát a 

megvásárolt három alakból a szfinksz alakjából, a z Anubisz sakálból és a sólyomból ez utóbbi  

becsapás volt. Mindezek mellett a bent levő melegből, a porból jóllakva és kiizzadva vidáman 

jöttem ki, mert csak én tudtam, hogy becsaptak meg az idegenvezető. Juci is választott egyiptomi 

alabástrom figurákat, Enikő is de ők sikeresebbek voltak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Délutánra a turista busz, amely minden esetben kifogástalan tiszta és légkondicionált volt, 

a csendes nem haragos egyiptomi sofőrrel a volánnál, a karnaki templomhoz vitt, amely t.k.                                                                                                                                                                                                                                                   

egy templomváros, ami több mint 2000 évig épült. Mi mindent tudott itt építeni az a sok 

egyiptomi fáraó,  melyek sokasága és  művészi munkája, ma romjaikban is lenyűgözőek.   

Minket itt, mind a más ezer, meg tízezer túristát, s a valmikori fáraói menetek tagjait, egy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kos allé fogadott, mind két oldalon. Csendesen pihentek a kosok, már több ezer év óta, s remélem 

lépteimnek zaja, nem zavarta ezeréves álmaikat. Itt a kosok, egyáltalán nem tűntek 

veszélyeseknek s, hogy mért épp kosokkal díszítették a bejáratot kétfelől az egykori egyiptomi 

fáraók, ez az ők titka marad talán. Bent a templomvárosban könnyen el lehet tévedni, ezért 
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ajánlatos szorosan az idegenvezetőt követni. Oldalt ott volt Egyiptom egyik szent tava, s nem 

messze a 350 tonnás obeliszk. A hatalmas egymást érő kőoszlopok, s a rajtuk levő rajzok, 

festmények elbódítják az embert. Fáradtan jössz ki.  

 Kint asztalok várnak mindenféle csecsebecsével megrakva, s az asztal mögött az arab a 

pénzedet várja. Vettem is három darab CD-t és 3 drb. pasztás tollat, amelyeket haza érve,  

ismerőseimnek, rokonaimnak elajándékoztam. 

 Mindenhol, óriási oszlopok  törnek az ég felé, igaz ma már tető nélkül is, de ma is nagyon 

kicsinek érzed magad, ezekben a templomokban. Milyen érzése lehetett  azon embereknek, akik  

a fáráok idején bemehettek ezekbe az óriási szentélyekbe? S kik mehettek be? A Karnak 

Templom, több szentély összessége, s a világ legnagyobb műemlékegyüttese. Érdekes 

megjegyzést olvastam evvel kapcsolatban, amely így szól, területén negyvenszer fér el a római 

Colosseum! Itt az építkezések még az egyiptomi Óbirodalom idején  kezdődtek el, s tartottak a 

kései római megszállások idejéig. Igaz, közben a földrengések és a Nilusi árvizek rombolták az 

épületeket. Itt a legnagyobb templom oszlopcsarnokának területe kb. 5000 négyzetméter, s az 

ókori építészet egyik csodája. 

            Kifelé jövet, a délutáni meleg napsütésben, egy érdekes képre lettünk figyelmesek. Az 

autóbusz felé haladva, az út két oldalán, modern szemétkosarak kísértek, s amelyekbe sorban egy 

fekete kis kecske bele-bele nézett ennivalót keresve. Neki a papir is jó volt, kivett a szájában egy-

egy össze gyűrt papir csomagot és letéve a földre csendesen megette. Le is fényképeztem a  

mozgó, szemétgyűjtő kosarat látogató, kis fekete kecskét. Ő csendesen lakmározott, néha -néha  

zsemledarabhoz is jutva. Mi pedig megálltunk és néztük csendes munkáját. Ezután az ott levő 

bazárba jutottunk el, ahol egy kis  számtanból is volt részem egy egyiptomi pénzbeváltóval.  

 Eurót akartam beváltani, mert a pénz fogyott mindenféle emléktárgyakra, tésztákra, 

nyalánkságokra és oázisi vízre, amely állandóan kéznél kellett, hogy legyen. Akkor 1 euró 

egyenlő volt 7,6 egyiptomi fonttal és egy USD dollár pedig 6,2  egyiptomi fonttal. Megcsináltuk 

a váltást és úgy éreztem, hogy nem csapott be az arab. Jó érzés ha nem csapnak be. Vásárolni 

kezdtünk, s megfigyelésünk szerint itt olcsóbbak voltak a kitett árúk. Itt egy olyan kép amely 

máshol 1 font volt csak 0,80 o piasztert kértek érte. Vettem is egy Tuthankamen aranyozott trónt 

85 fontért. Később ugyan ez a trón Hurghadán 125 fontba került volna. 

             Estére érkeztünk a 3 km-re levő Luxorba, ahol egy gyönyörűen kivilágított szfinksz allé  

fogadott, s amely bevezetett a Luxor templomba, amelynek kivilágítása pazar volt. Ez volt életem 

első és talán utolsó kivilágított egyiptomi templom óriása. Valamikor ezen a 3 km-en kétoldalt  

kőszfinkszek vigyázták az utasok biztonságát. Mára már számuk lecsökkent, de a megmaradt 

szfinkszek is nagy biztonságot sugároznak az arra járó turisták felé, különösen kivilágítva. A 

Luxor templom helyén a középbirodalom idején már egy Szentély állt, amelyre később Amon 

Déli háreme épült. II. Ramszesz hatalmas udvarral, III. Amenhotep oszlopsorral bővítette a 

szentélyt. Ugyanilyen építészeti remekmű Thutmozisz hármas kápolnája is  

Esti fáradságunkban, és megbűvölve a kivilágított, s egyben a félelmetes egyiptomi 

templomoktól, holtfáradtan jutottunk fel a hajóra, ahol a svéd asztalnál nem sokat válogatva  

megvacsoráztunk és igyekeztünk az ágyakba. Fáradtak voltunk, édes álomba ringatott újra a hajó.  

Reggel, autóbuszok vártak egy kissé messze levő utcában. Oda is autók vittek, de 

szélsebesen, végig mentünk Luxor városon, s valahol a város szélén várt egy hosszabb autóbusz 

karaván. Arabok, európaiak, idegen vezetők, fekete ruhás és svájci sapkás egyiptomi turisztikai 

rendőrök sokasága várt reánk. Nagyon sok turista busz sorakozott fel, s bizony telt az idő addig 

amíg mindenki megkapta a számára kijelölt buszt. Előbb nem tudtuk, hogy miért van annyi autós  

turisztikai rendőr, de induláskor ők is felsorakoztak a karaván elejére  és a végére, s  felügyeletük  

alatt indultunk a hosszú útra, a sivatagon keresztül Hurghadaba, a Vörös tenger partjára. Hamar 
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elfoglaltuk helyeinket s indulhatott a kényelmes, sötétített, klíma berendezéssel működő  

egyiptomi busz. 

Luxor városban és a szélén hatalmas Ceauşescura emlékeztető nagyságú Hoszni Mubarak  

pannók mellett haladtunk el. Eddig nem találkoztunk vele. S még egy érdekes képről is 

beszámolhatok. 

            Eddig sehol sem láttunk embereket dolgozni, (csak a bazárokban, szállodákban, s az 

utcákon lézengeni). S itt egy szélesebb kanyar után, egy guggoló, valamikor fehér ruhás, turbános 

arab forró aszfaltot simított el az úton levő, gödrökben. S körülötte, pont mint nálunk, 5-6  

munkás, vezető álingált és várta a fizetését. Mennyire hasonlítanak egymáshoz, a lusta emberek. 

De buszunk könyörtelenül haladt előre. A várost elhagyva az Arab sivatag szélére értünk, ahol  

majd egész nap utazni fogunk a melegben, szárazságban. Egyetlen reményünk az autó klíma 

berendezésnek a zümmögése volt. Olvasmányaimból tudtam, hogy egész Egyiptomból kb 3,5 % 

terület dolgozható meg, lakható s ez a rész a Nilus folyó két oldalán terül el 10-15 km 

szélességben. A többi  mészkő és homok. 

 Az egyiptomi kalauzomból olvasom, az egyiptomi név a latin Aegyptus-ból származik, 

amely az ógörög Aigüptoszból, s amely a Ptah isten memphiszi templomának a nevére vezethető 

vissza, s amely így hangzott Hut ka Ptah. Különben a mai Egyiptom, ókori neve Kamat volt ami 

fekete földet jelentett. Utalva az akkori Nilus évenkénti áradásának áldásos munkájára, amikor 

televényben gazdag és jól termő fekete földet terített, a Nilus két partján levő földekre. Ez a  

televényes föld lerakás szűnt meg az asszuáni gát megépítésével, s azóta bizonyára műtrágyával 

pótolják a földekből, az évente két, három terméssel kivont tápanyagot. Egyiptom mai hivatalos 

arab neve  MISZR, ami arabul nagyvárost jelent.   

 Ez a következő bekezdés nem tartozik a hurghadai úthoz. De eszembe jutott szerencsére. 

S úgy érzem nagyon hozzá tartozik azokhoz a hasznos élményekhez, tudósításokhoz amelyekben 

Egyiptomban  volt részünk. Valamelyik Nilus menti templomnál, sajnos ma már nem emlékszem 

melyiknél, érdekes dolgot mesélt az idegen vezetőnk. Egy nagy  köralakú kúthoz mentünk amely  

elég közel volt a Nilushoz. Átmérője lehetett úgy 20-30 méter s mélysége pedig 30-40 méter. 

Körbe kocka kövekből volt kirakva és ugyanígy körbe, lépcsőlejárat vezetett le a kút fenekéhez. 

Ez volt a Nilus áradásait előrejelző és nagyságát mérő kút, amelyet a fáraó helytartói és 

adókivetői használtak leginkább, de a földműveseknek is, mert ezek a kutak előre jelezték a Nilus 

áradásának idejét és méretét. A kútban a víz színtje, aszerint emelkedett és sűlyedt  ahogy a Nilus 

színtje emelkedett vagy csökkent. A kút falán, három magasság jelzés van, a legmagasabb, 

közepes és a legalacsonyabb. De jelzések vannak az eddigi áradásokról s arról, hogy milyen 

hatásuk volt a termésre. 

Ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával a földművesek is tájékozódni tudtak a víz 

hasznos felhasználásáról, a gátak, csatornák használatára. De az adókivetők is használták, mert ha 

korán jött az áradás és nagy volt, akkor nagyobb adót vetettek ki, ha  későn jött és kevés vízzel, 

akkor az adó alacsonyabb volt. Ez elég demokratikus megoldásként működhetett. Talán egy 

Nílusban fekvő szigeten volt ez a Nilust mérő kút. 

De a buszunkkal haladunk, a sivatagban előre. Az autóban csend van, mindenki az autó 

ablakán tartja szemét. S van is mit nézni. Hosszú-hosszú kilométereken keresztül, a sivatagon 

áthaladó kétsávos, kitűnő minőségi aszfalt út baloldalán, hektárok százain, talán ezrein, modern  

öntözés folyt és máshol pedig csövek ezer méterei lerakva várták újabb területek behálózását. Az 

öntöző vizet kipermetező szórófejek ernyője alatt, zöldségek, gyümölcsök ezrei zöldeltek, 

egyesek értek, másokat épp betakarítottak. Minden nagyon, nagy rendben folyt. Az idegen 

vezetőnk szerint, ezt a munkát az egyiptomi állam fizette. Grandiózus terv, gondoltam magamban 

mely munkát és megélhetést biztosít Egyiptom népének. Engem egy kicsit az általam is átélt 
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grandiózus Ceauşescu-féle hazai öntözésre emlékeztetett, csak valahogy céltudatosabban és 

jobban volt megszervezve. Tudva azt is, hogy az óriási Egyiptom területének csak 3,5 %-a  

művelhető, s talán öntözhető. 

 De a buszkaraván, igaz elég lassú tempóban való haladása ellenére is, azért csak 

haladtunk előre, mert elhagytuk az öntözésre  felvonuló földművesek munkáját, s következett az 

igazi száraz, kietlen homok sivatag. Emlékeim közül felvillant, egy gyerekkori képeskönyv képe, 

a sivatag hajójával, s az örök tevével. Itt igaz teve sem nagyon volt, de homok, kősziklák és  

puszta hegyek azok igen. Bármerre néztünk, hosszú-hosszú kilométereken keresztül csak a 

hegyek, sziklák, s a mindent betakaró homok, mohák, bokrok, fák nélkül néztek velünk szembe. 

Nagyon-nagyon ritkán feltűnt néhány középnagyságú bokor, ami alig változtatott a homok 

mindenhatóságán. Egyszer-egyszer kisebb kecske nyájat is láthattunk, csak azt nem  tudtam meg 

soha, hogy mivel táplálkoznak és honnan isszák a szükséges vizet. Nagyon-nagyon ritkán feltűnt 

egy-egy nem is tudom minek nevezhető építmény. 

 Ennyi homok láttán arra gondoltam, hogy Egyiptomban könnyű az építkezés, mert csak 

kilépnek a sivatagba, s vihetik az autók, az építkezésekhez szükséges homokot. De erre a 

gondolatra, hamar rácáfolt az idegen vezetőnk, aki bizonyára hasonló gondolatok indíttatására  

elmondta, hogy Egyiptomban ez a rengeteg homok, hiába van itt, mert építkezésre nem 

használható. Nem áll meg a mésszel keverve, csúszik, s ezért  a Földközi tengerből Európából 

hozzák a homokot az építkezéshez. Homokban gazdag szegények az egyiptomiak. Kétóránként 

megálló, közölte az idegen vezetőnk. S fel is tűnt a messziségben egy oázis szerű valami. 

Pálmafák, épületek. Nemsokára megtört a sivatag  egyenletes uralma és alacsony lapos házakhoz 

értünk. Megállás után, kinyújtottuk meggémberedett lábainkat, karjainkat és egy WC-t keresve  

kezdtünk leszállni. Igen ám, de a karaván összes utasa is a jól láthatóan jelzett WC-felé tartott s 

perceken belül hosszú-hosszú sor alakult ki. Várni kellet arra, hogy megszabadulhassunk a  

szervezetünk által feleslegesnek talált vízmennyiségtől. Ki ahogy végzett, az oázisban levő  

vendéglőhöz sietett, ahol mindenféle arab ételek, édességek, fagylaltok vártak reánk. Itt is, 

pillanatok alatt, hosszú sorok alakultak ki, pedig az arabok, bizonyára tapasztalatból és a minél 

több pénz beszedése céljából, osztályozva árulták a portékát. Külön a szendvicseket, külön a hal 

ételeket, az édességeket, az oázisi vizet. De mindenhol sorba kellett állni, igaz a kereskedői   

fogás alapján, egy egész órát adtak a vásárlásra. Miután mindhárman kiálltuk sorunkat és 

megvásároltuk a  kívánt  ételeket, a vendéglő előtti placcon, beduinok eredeti öltözékükben, 

tevékkel és a megfelelő szaggal vártak. Kézimunkákat árultak. Sokan vásároltak. Kattogtak a 

fényképezőgépeink. Itt is egy kis bazár várt, az odaérkező turistákra, ahol majdnem mindenféle 

klasszikus  egyiptomi giccset és  emléktárgyat meglehetett vásárolni. 

De eltelt az óra, s újra a z autóbuszba szállva, újra nekivágtunk a hurghadai útnak, a 

sivatagtengernek. Néztem a kisebb hegyeket, völgyeket amelyek alakban nagyon hasonlítottak a 

mi erdélyi dombjainkhoz, hegyeinkhez de csupaszok voltak. Sok helyt felismerni véltem a csíki,  

a Kolozsvár környéki apróbb csúcsokat s vártam, hogy kizöldülve, fákkal, bokrokkal fognak elém 

kerülni. De a sivatag kegyetlen, még délibáb képében sem jelentek meg. 

            Érződni látszott, hogy közeledünk a tengerhez, a Vörös tengerhez, mert egyre jobban fújt 

a szél. Míg végre egyszer csak előttünk volt a Vörös tenger. Hányadik tenger is amelyeket 

alkalmam volt látni? Fekete tenger, Káspi tó vagy tenger, Balti tenger, a Földközi tenger és az 

Égei tenger.Ennyi! 

S ahogy közeledtünk a tengerhez, a  házak is, s talán a falvak is sokasodtak míg, leértünk 

a Vörös tenger partjára. Itt újabb érdekes kép fogadott. Ugyanis a tenger partján futó jó minőségű 

aszfaltos út baloldalán, hosszú tíz kilométereken, két soros, sűrű és magas drótkerítés kísért. 
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Előbb nem tudtuk mire vélni, addig amíg idegenvezetőnk el nem mondta, hogy a sivatag felőli 

terror támadás megfékezésére állították fel, ezt a hosszú-hosszú elég kemény drótkerítést. 

Biztonságosabban utaztunk? De még érdekesebb látványt fedeztünk fel a drótkerítésen,  

amikor jobban oda figyeltünk. Négy-öt méterenként a tenger szele, barátságosan lengette felénk a 

különböző színekben játszó nájlon tasakokat. Színesebbé téve a tenger partot.  

           Úgy délután 2-3 órakor, beértünk Hurgadhára, amely valamikor egy kis halászfalu volt, de    

most már Egyiptom egyik luxus tengerparti nyaralójává nőtte ki magát. A városon áthaladva  

kétoldalt modernebbnél, modernebb szállók sorakoztak, modern nyugati stílusban és arab 

stílusban is építve. Érdekes nagyon sok épülő félben villát is láthattunk. Igaz nappal senki sem 

dolgozott rajtuk de épültek. Talán éjszaka?! 

 Lassított buszunk, s egy modern stopp állomást kifizetve, befordulhattunk a Hurghadai 

ultramodern szálló parkolójába. Előttünk az egyiptomi nyelven és angol nyelven jelzett üdülési 

komplexum a  Rose of desert állt. 

       Össze szedve a kisebb csomagjainkat, a recepciónál álltunk meg, ahol várni kellett arra, 

hogy mindenki megkapja a szobájának számát. Mi a 314-es számot kaptuk meg. De előbb arról, 

hogy milyen volt a  szálló receptiójának a terme. Egyszóval jó nagy. De egyik sarokban egy 

elkerített kb. 3-4 négyzetméteren valami csipogás hívta fel a figyelmünket. Odamenve csirkék, 

tyúkok, nyulak fogadtak, békésen kapirgálva a zöldszinű alapon, bekerített területükön. Csak 

néztünk körbe. Mi ez? A természetet akarták elénk varázsolni a tulajdonosok, tudtuk meg később. 

Csomagjaink is megérkeztek, s miután a szobák számait megtudták a csomaghordok, eltűntek. Jaj 

persze, előbb a baksist ki kellett fizetni! Erre a rossz szokásra, az angolok és más idegen nyugati 

nációk szoktatták rá a könnyen tanuló egyiptomi népet. S nekünk folytatni kellett, késői 

látogatókként. 

Oldalt, egy sötétebb hosszú mély benyílásban, festmények alatt, elnyújtott díványszerű 

hosszú fotelekben várták az érkező buszt, az épp hazainduló turisták. Nagyon jól néztek ki, 

barnák voltak. Hasonlatosak voltak a bennszülött hurghadaikhoz. Kis csomagjainkat össze 

szedve, mi is elindultunk a 314-es szoba felé. Kilépve az óriási udvarra amely épp a tengerig 

nyúlt, előttünk egy nagy botanikus kertszerű park terült el. Pálmafákkal, virág gruppokkal, 

sétányokkal, padokkal, kioszkokkal. Tavasz volt, minden virággal volt beborítva. A langyos 

szélben ringó rózsáktól, a sokfajta egyiptomi trópusi virágig színkavalkád várt bennünket is. A 

virágok között fürdőmedencék is vártak, luxus kivitelben. Mindez kb. 5-6 hektár területen. A  

medencékben annyira tiszta víz volt, hogy egy kicsit messzebbről égszínkéknek látszottak. Az 

épületek leginkább fehérre meszelve várták a túristákat. Egy pár kérdezés után egy kicsit 

nehezen, de megtaláltuk az épületet, ahol két napig lakni fogunk. Mindenhol tisztaság, rend 

fogadott. 

 A mi épületünk egyemeletes volt, s mi az emeleten kaptunk szállást, ahonnan jó 

kilátásunk volt az egész udvarra, kertre, s a tenger egy részére. Az ablakok nagyméretűek és felül 

boltívesen voltak kiképezve. Felérve, a szobában televízió, hűtőszekrény, tele étellel, italokkal, 

fogadott. Tiszta ágyakkal, kellemes bútorokkal, klíma berendezéssel és óriási, a földig érő kék 

függönyökkel. Kellemesnek ígérkező szobát kaptunk, s elég közel a tengerhez, egy cseppet 

messze a bejárattól. Csomagjainkat letéve, újra kimentünk, hogy gyönyörködjünk a kertben, s 

ismerkedjünk a környezettel. 

  Vacsorára a turisztikai komplexumhoz tartozó közeli vendéglőbe invitáltak. De a bejárat 

előtt nagy tumultus fogadott. Zene, arab zene  szólt és közelebb érve láttuk, hogy táncot jártak 

arab férfiak és európai hölgyek. Ez is a turizmushoz tartozik Egyiptomban, szórakoztatni a  

látogatókat, népi zenével és tánccal. Öt arab fújta, húzta és dobolta a tánc dallamát és ütemét. A 

közönség pedig ütemesen tapsolt a zene ütemére. Kettő-három arab pedig, táncra invitálta a 



490 

kedves európai látogató hölgyeket, akik elég szívesen álltak be, a táncolók közé és repültek, 

forogtak meg csak ugráltak. Ottlétünk alatt, csak egyetlen hölgy tagadta meg a kérést és nem   

ment be táncolni a körbe, de úgy tíz-húsz igen. 

            Kellemes látvány volt, azonban az éhes has erősebb volt, és bemenve, s a svéd asztalhoz 

járulva megvacsoráztunk. Érdekes volt, mert az asztalokon a főtt tojás mind piros színű volt. 

Húsvét közelben voltunk. Érdekes ételek voltak halból, marha és csirke húsból és rengeteg 

zöldség meg gyümölcs felaprítva, keverve, sózva, ecetezve. 

 Jóllakva, az este fényeitől kísérve, hálószobánkba tértünk meg. Jól aludtunk a kényelmes 

ágyakban, a hosszú és fáradságos sivatagi út után. Másnap a reggelit elfogyasztva a tenger felé 

vettük az irányt. S íme előttünk az a Vörös tenger, ami egy zsidó legenda alapján megnyílt a 

zsidók előtt, amikor menekülniük kellett Egyiptomból, s száraz lábbal átmehettek a tengeren  és 

amikor az őket üldöző egyiptomi katonák következtek, a tenger vissza zárt. Azóta sok 

elgondolás, magyarázat született ennek a csodának valóságáról. De mind a mai napig, csak egy 

legenda maradt. Előttünk sem nyílt meg, de barátságosan fogadott belefeküdhettünk nyugodtan, 

mert sós víz lévén, magasan fenn tartott. Kellemes fürdésben volt részünk. Száradni és napozni 

pedig a finom homokban terülhettünk el. Ágyakat is vásároltunk meg gyékényeket. 

 A Nap elég melegen sütött, kissé égetett is, de én feltettem a fejemre azt a gyarmatosító 

kalapot amelyet még Temesváron  vásároltam és itt is nagyon jól szolgált. Csak féltem, hogy nem 

ébresztek a kalapommal az arabokban ellenszenvet, hisz' ilyen kalapot viselve harcoltak ellenük 

az angolok is. Kellemesen telt az idő, a fényképező gépeink is dolgoztak, mert rengeteg érdekes 

kép tárult elénk. Hajók, öblök, nyaralók, virágok, pálmafák. Kellemes napot töltöttünk a Vörös 

tenger partján. Este tánc, zene, vacsora és alvás. 

             Reggel a bazárba szólt a program. Ide maszek alapon kellett eljutnunk, s kaptunk is 

vállalkozó arabot, aki kiskocsijával bevitt a városba, s letett a bazár kapujában. Különben elég 

tiszta város a mai Hurghada, igaz mindenütt szállodák várják a túristákat. Tulajdonképpen 

Hurghadát  egy nagy szállodának lehet elképzelni. A bazár nem különbözött a többi bazártól, 

csak annyiban, hogy több a tengerrel kapcsolatos  emléktárgy volt vásárolható. Színes sátraikban 

természetes, friss gyümölcsök sokaságától, a szárított gyümölcsökig minden ismert és  ismeretlen 

gyümölcs megtalálható volt. Csebrekben, zsákokban voltak felkínálva a száraz babok, diók meg 

az ismeretlen mogyorók, s még kitudja milyen egyiptomi finomságok csak vásárolni kellet. 

Gyönyörű szőnyegek fogadtak, a sátrak falain végig futtatva. S fonott holmik, kosarak, székek 

asztalok sorakoztak előttünk. S talán-talán egy kicsit csendesebb eladók voltak a sátrakban, de 

lehet csak azért, mert még reggel volt. Végig sétáltuk a még csendes bazárt.  Így kóricálva, egy 

kicsit elvesztettem  a család többi tagját, s egyedül maradva, egy sátorhoz léptem ahol kedvemre 

való egyiptomi képeket láttam és vásárolni szerettem volna közülük, mert olcsónak is tűntek. Egy 

fiatal arab fiúval próbáltam az üzletet megkötni, de egyszer csak, egy középkorú arab lépett 

közénk és beleszólt a vásárba. 

              Semmi baj, tovább folyt az angol nyelv töredékeivel és a nemzetközi mutogatással folyó 

vásár. Szó szót hozott és kiderült, hogy az arab tud oroszul. Én is az orosz nyelvet jobban 

ismertem mint az angolt és rögtön oroszra fordítottuk a szót. Egyúttal be is mentünk a sátor  

mögé és ott székkel kínált meg. Leültem, ő is leült.  Az arabom elmondta, hogy a Szovjetunióban 

dolgozott  a Donbassz-ban vagy Krivoj-rogban, s talán bányászként és ott tanult meg oroszul. 

Egyre jobban belemelegedtünk a beszélgetésbe, elmondtam, hogy honnan jöttünk s hogy 

magyarok vagyunk. Elmagyaráztam eddigi egyiptomi utunkat. De  fogyott az idő, s rátértem a 

vásárlásra. Olyan A4-es nagyságú, jól kidolgozott másolatai voltak. Ezek közül kiválasztottam  

12 drb-t s az árban is megegyeztem. Ekkor odalépett a fiatal ember, akinek oda adta a kiválasztott 

képeket és intett, hogy csomagolja be. Közben elbúcsúztunk egymástól, s belépve a sátorba, 
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kezembe nyomták az összecsomagolt képeket, kifizettem a 12 képet és örömmel kerestem meg  

Juciékat, akik már nagyon kerestek, s elveszettnek is nyilvánítottak. 

Közben megérkezett Hurghadából a nagy busz amely a szomszédos Agua Parkba vitte a 

turistákat és mi is felszálltunk. Sinbad-Szubmarins transfer volt a célpont. Ide bejutni csak egy 

hosszabb sétálással lehet. Jobbra, egy tipikus egyiptomi kávéház várt, mellette pedig a az tengeri 

kikötő kapuja, amelyen be kellett menni és kifizetni, a  tengeri alámerülés árát. Innen egy kisebb  

hajó vitt be a tengerbe, ahol a még kisebb tengeri tengeralattjáróra szálltunk át, s amely le vitt a 

tenger fenekére. 

 Lent érdekes látvány fogadott, amelyeket a tengeralattjáró kerek ablakin  keresztül volt 

alkalmunk élvezni. Mindenki az ablakok köré zsúfolódott. Alig volt hely, de mivel én magasabb 

voltam, a fejek felett is láthattam a tengeri képeket. Előbb csak a tenger alatti gyönyörű égszínkék  

színekben pompázó korall építményeket láthattuk. Előttünk a mészképződés tengeralatti 

műhelyének gyönyörűbbnél-gyönyörűbb alakzatait láthattuk. S később azoknak a tengeri 

halaknak a százait láthattuk, amelyeket egy arab búvár zsemlekockákkal oda csalogatott az 

ablakok elé. A korall építmények kiszíneződtek, a  bontott fény teljes spektrumával. Gyönyörűen 

cikáztak a hallrajok, az ablakok előtt. Nem tudtunk betelni a látvány szépségével. Csak a 

fényképezőgépeink tudták megörökíteni  azt a gyönyörű  színes mozgást, amely előttünk  zajlott. 

Vonzott a látvány, alig tudtuk otthagynia az ablakokat, de a fél óra letelt, s kint már várt a  

következő csapat arra, hogy ők is leszálljanak a mélybe. A tengeralattjáró motorja felzúgott és 

kiemelkedett a víz fölé. Fent a hajóban, arab tengerészek vártak és mindenkinek a nevét 

megkérdezve majd arabul ráírva egy oklevélre szolgálták ki, az előbb felszínre hozott turistákat. 

Az én neven arabul, számomra kimondhatatlan és kiolvashatatlan! 

           A kis hajónk ezután, lassan vissza úszott turistáival a  kikötőbe, és az ingó hajóról a szilárd 

egyiptomi földre léphettünk. Itt egy hosszabb sorra  bukkantunk, amelynek az egyik végén egy 

fiatal arab fiúcska, egy asztal mögött három, négy ládából kiszedett narancsból, ott helyben 

természetes módon, természetes narancslevet  préselt ki, egy egyszerű kézzel hajtott préssel. 

 Mi is beálltunk a sorba, mert a Nap elég  melegen sütött és izzadtunk keményen. Érdekes  

a sor állandóan mozgó sor volt, gyorsan dolgozott az arab fiúcska. A jóízű narancslevet 

elfogyasztva, vissza gyalogoltunk a buszunkhoz amely nemsokára a hurghadai Rose of Desert 

Szálló irányába elindult. Elővettük a nemrég kapott oklevelet, amely igazolja, hogy a Vörös 

Tenger fenekén jártunk és  nézegettük, családon belül kicserélve  az angol nyelvű de egyiptomi 

arab nyelven kitöltött okleveleinket. Hazaérve majd otthon eldicsekedhetünk vele. 

            Sötétben érkeztünk haza, s leszállva a buszról, az étterem, vendéglő felé vettük az 

utunkat, ahol újra egy nagy csoport európai táncolt és egyiptomiak húzták, fújták és dobolták    

különleges arab zenéjüket. Jó kedvük volt a turistáknak. De minket a fáradtság és a tengeri 

mélység, elsődlegesen a vacsora felé irányított. Arab ételek, arab ízek, arab halk zene és nagy 

tisztaság várt mindenkit. Végig jártuk  a sok ennivalóval megrakott asztalt, válogattunk és egy 

üres asztalhoz leülve elfogyasztottuk a hurghadai utolsó vacsoránkat. Utána alvás és reggel  egy 

újabb hosszú sivatagot átszelő út állt előttünk, kairói céllal. 

           Össze pakoltuk egyre gyarapodó csomagjainkat, és egyre üresedő zsebeinkkel a kairó felé 

indulásra, a reánk váró turista buszunkba szálltunk fel. Egy hosszú, meleg délelőtti út állt 

előttünk. Útközben sokáig végig kísért, baloldalon a sivatag felől, a kettős, jó sűrű drótkerítés  

nájlon tasakokkal díszítve. S ha fújt egy kicsit a szél, akkor ezen nájlon tasakok feléjük közeledve  

köszöntöttek is s ha távolodtunk  tőlük, búcsúztattak is. Sok színűek voltak! 

           A sivatag itt is sivatag volt, kőhegyek, sziklák csupaszon, sok helyt homokkal befedve. 

Szokatlan látvány volt  számomra a sok kis hegynek a csúcsa és az oldala minden  növényzet 

nélkül. Az én szemem kereste a zöld füvet, bokrot és fákat. Egy újabb oázis, WC-zés, vízvásárlás 



492 

meg egyebek. Beduinok, tevékkel, lovakkal fogadtak s csak azt nem tudtam, hogy honnan 

jöhettek, mert ők a könyvek és a filmek szerint, a sivatagok lakói. Egyre messzebb került a Vörös 

tenger kikötőivel, szállodáival, óriási parkjaival. Utolsó pillantással búcsúztunk e zsidó csodát 

művelő tengertől. 

De úgy a tízórai idejére, egyre gyakoribbak lettek a falvak, kisvárosok. Egy kis városban, 

úgy délfelé, iskolából rendben, kék-fekete egyenruhában, tisztán, a hajukat kendővel befedve 

egyiptomi lányok igyekeztek haza felé. Bizonyára valamilyen angol vagy amerikai alapítványi 

iskolai intézmény tanulói lehettek. Ilyen is van Egyiptomban. 

 Délre Kairóba értünk, s a régi szállodánkhoz vittek. Ebédeltünk, s a híres Kairói 

Egyiptomi Múzeumhoz hajtott velünk a busz. Itt egy térre értünk, amelyet sokkal később  tudtam 

meg, ogy ez Kairó főtere, s neve a Függetlenség. Késöbb lett nagyon híres. E térről mentünk át a 

Múzeumba. Megvásároltuk a jegyeket és szép sorban beléptünk az Egyiptom kincseit és titkait 

őrző, óriási épületbe. 

Nem célom, és nem is tudnám, ismertetni mi minden van ott kiállítva, mert nem tudnám 

felvenni a versenyt például avval az angol nyelvű könyvel, amelyet a bejáratnál vásároltam, s 

amely  630 oldalon sorolja fel mindazt, amit ez az épület  befogad. Részemre is szerencsés volt a 

vásár, mert felhívta a figyelmemet erre az óriási értékre. De az angol nyelvet böngészve nem 

sokat értettem meg belőle. Azonban  egy budapesti utazásom megoldotta a kérdést. A Keleti 

pályaudvar egyik könyvstandján megláttam és rögtön megvásároltam, a könyv magyar változatát, 

és így bármikor felüthetem és olvashatok az egyiptomi kincsekről, titkokról. 

Igaz, nem jártam más nagy hírű múzeumban, ezért nem tudom összehasonlítani más 

múzeumokkal. Csak annyit tudok mondani, hogy amit mi ott láthattunk, egy délután folyamán, 

abból amit létrehozott az ókori egyiptomi nép, s amit nem raboltak el idegen  népek, országok és  

hazai rablók, az leírhatatlan és elképzelhetetlen. 

A földszínten, a Predinasztikus  Kortól, a Római Korig, ott vannak  a nagy kőszobrok. Az 

első emeleten a 4000 éves egyiptomi civilizáció, különböző megvalósításaival találkozunk. 

 Inkább arról írok, ami minket és engem ott, megragadott. Fent az emeleten, 4000 év 

termékei fogadtak S ahogy elhaladtunk a tározók ablakai előtt, ott sorakozva láthattuk 

mindazokat az eszközöket, amellyel dolgoztak az egyiptomi emberek, munkások, kézművesek, 

földművesek, mesterek, építők, írnokok, mérnökök, orvosok, tevehajcsárok.  De ott voltak azok a 

szerszámok is, amelyeket már ókori használóik az orvosok, balzsamozók, papok használtak. Ott 

vannak az egyiptomi asszonyok, lányok szépítő eszközei. S mindazok a tárgyak, amelyeket a 

piramisokban, temetkezési helyeken leltek fel a késői kutatók, s amelyeket a fáraók túlvilági 

útjára szántak, az ókori temetők. 

Egy hosszú időbeni nagy világ, mindennapjai eszközeinek a részemről megállapított 

közös nevezője, s a mai szemmel nézve az, hogy a ma általunk is használt eszközök túlnyomó 

nagy többsége, onnan  ered  vagy közös. A kalapácstól, a fésűig, a mindennapok szerszámai, 

eszközei ott is megtalálhatók. Olyannyira felfedezhettem a ma is használatos eszközök, 

szerszámok őseit, hogy arra a következtetésre jutottam, hogy azóta nem kellett sok mindenben  

újat alkotni az emberiség más részein élőknek. Ismerték, például, a vascsövet, s rajta a menetet és 

a csavaranyát. Hihetetlen, de ebből volt megalkotva több halottas sátor.  

Voltak próba bábuik, padlófestményeik, oltáraik, mellszobraik, domborműveik, fogadalmi 

pajzsaik, harci kocsijaik, múmiáik, amelyeknek bebalzsamozását külön orvosok, papok végezték, 

külön módszerrel és külön ritussal. Emlékszem egy csoport kis agyag figurára, úgy 30-40 

darabra, vagy többen is lehettek, amelyeknek az volt a feladatuk a piramis halottas termében, 

hogy az oda temetett  fáraó, az új élete során, az istenektől kapott feladatokat, valaki elvégezze 

helyette. 
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       Érdekesek voltak az aranyszandálok, az ezer színben pompázó legyezők, az arany és 

türkizből készült karperecek, az alabástrom illatszertartók, s a különböző munkafázisokat 

megörökítő kis szobrocskák mint például a kapáló férfi, nem is beszélve az aranyból készült 

halotti maszkokról. Nem győztük csodálni, az agyag keretbe foglalt tevékenységeket megörökítő 

csoport bábuk makettjét. Volt az asszonyok munkáját bemutató szövőház, a férfiak által használt 

asztalos műhely, vagy egyszerű kertes ház, vitorlás hajó modellje, más hajók modellje, s a 

halászok munkáját bemutató modell. Talán ezekkel a makettekkel is a fáraók  új életét akarták 

biztosítani, vagy csak üzenetet akartak hátra hagyni, a kései utódokra. De láthattunk csordahajtást   

állatokkal megörökítő makettet is, ostort pattogtató hajcsárokkal és botokkal az állatokat hajtó 

pásztorokkal. 

 Istenek szobrainak sokasága vegyül, a szent és más állatok sokaságával, de vannak 

táncoló törpéket bemutató szobrocskák is. S ne felejtsük el a nagyon sok fáraót megtestesítő 

agyag, alabástrom és arany szobrot sem. 

 De eljutottunk a Tuthankamen halotti kamráiban talált, s itt kiállított szobrokhoz, 

bútorokhoz stb. Még az itt talált tárgyak felsorolása is több oldalt tenne ki, ezért csak a 

trónszékéről írok, amelynek kicsinyített mása, már a csomagjainak közé csomagolva lapult. 

Thutankamen nagyon fiatalon lett király és mindössze  kb. 8 évet uralkodott, de őt híressé nem az 

uralkodása, hanem a ki nem fosztott sírkamráinak megtalálása tette híressé. Az ő halotti helye, az 

egyiptomi fáráok közül az egyetlen, amelyet nem kirabolva fedeztek fel az angol tudósok. Így a 

tudomány  megismerhette  az egyiptomi fáraók teljes sír leltárát. 

A trónszék fából van faragva és teljesen be van borítva  arannyal. Magassága kb. 1 méter  

szélessége kb. 60 cm. Pompásan faragva és díszítve. Elől, két oroszlánfej bámul a szék előtt 

lévőre. A szék hátán egy családi idill van kiképezve, amelyen Tuthankamen és felesége látható és 

amelyen a feleség valamilyen kenőccsel keni férje vállát. Engem nagyon megkapott ez a szék 

Talán kifelé jövet, amikorra már elég fáradtak voltunk, az idegen vezetőnk egy fekete,  

szélein letördelt kőlaphoz vezetett, a melyen különböző vésetű hieroglifákat és valamilyen   

nagyon kicsit ismert betűalakokat láthattunk. Nehéz volt valamit is megkülönböztetni a fekete  

táblán. De hamar fény derült a fekete tábla titkára. Ez a rosette-i kő mondotta az idegenvezetőnk. 

    Ez a kő  szólaltatta meg 3000 év után Egyiptom, addig csak képekben ismert történelmét. 

A kő ami most ki van állítva a Kairói Egyiptomi Múzeumban az egy másolata annak a kőnek, 

amely ma a londoni British Museumban van. Ezt a rosetti-követ Napoleon katonái találták meg, 

egy híd építése közben s V. Ptolemaiosz fáraó rendeletét tartalmazza  Kr.e a II. században kiadva 

s három nyelven szólva  Egyiptom népéhez. 

      Egyik nyelv az istenek nyelve, vagy a heroglifák nyelve, a másik nyelv a nép nyelve, 

amit a tudósok démotikus nyelvnek neveztek el, s a harmadik az  égei betűkkel írott görög nyelv. 

     Több tudós dolgozott a nyelvek azonosításán. Legtöbbet köszönhetünk egy francia 

tudósnak aki végül is megfejtve a kőtáblákon írottakat ,megindította a z egyiptomi ókori kultúra 

megismerésének  a lehetőségé. 

 Vissza gondoltam mindarra amit ezen az egyiptomi kiránduláson láttunk, hallottunk, 

tapasztaltunk. Bizony mindent amit megértettünk, ennek a francia tudósnak is köszönhetjük. 

Neve F. Hampollion. 

Fáradtan, de nagyon gazdag élmény anyaggal tértünk meg, a szállodába. Svéd asztal, lift. 

lefekvés, alvás és másnap irány újra, a kairói nemzetközi repülőtér. 

      Ez az egyiptomi út életem leglátványosabb, s nagyon-nagyon gazdag látnivalóval  

rendelkező út volt. Egy  pillanatra  bekukkinthattunk az egyiptomi nép ókori történelmébe, amely 

még ma is, ezer meg tízezer titkot rejt, s ezek a titkok is nem, hogy fogynának hanem egyre   

bővülnek. Csak kérdésekkel tudnám befejezni a rövid beszámolómat, erről az útról. Amely 
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amellett, hogy megtanított arra, hogy hogyan kéne megőrizni, tisztelni az elődeink munkáját, 

tudományát, művészetét arra is felhívta figyelmet, hogy soha -soha sem fognak az évszázados 

titkok érthető magyarázattá válni. Rengeteg kutatónak, tudósnak és politikusnak van ott még sok 

munkája, évszázadokra  előre. 

Örökre elköszöntem Egyiptom piramisaitól, templomaitól eszközeitől, szobraitól, 

festményeitől, hieroglifáiktól s a most ott élő egyiptomi araboktól, akik csak átvették az 

örökséget, nem ők alkották meg. 

                                            

AZ ÚJSZENTESI KERESZTYÉN GAZDAKÖR. 

 

1991  január  12-én a következő levelet hozta a posta, régi kolozsvári barátomtól Farkas 

Zolitól, akit Lászlóffy Alin keresztül ismertem meg, s aki szintén tordai volt, de Temesváron 

született, s így bizonyára a szíve is ide húzta Temesvárhoz, hogy itt is megalakuljon a  

gazdaszervezet. Farkas Zoli az akkor megalakuló Romániai Magyar Gazdák Egyesületének volt 

alapító tagja. Ő utánam végzett a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán, de ők habár magyarul 

kezdték a főiskolát, már románul kellett államvizsgázniok.                            

 

Boldog és áldásos Újesztendőt kívánok! 

            Kedves Karcsi barátom! 

 

 Mi nagy ügybuzgósággal megkezdtük az E.M.G.E ill. az R.M.G.E megszervezését, több 

megyében sikeresen halad a munka, de Temes megyében nem akadt senki aki érdemben   

foglalkozott volna  ezzel. Miután megtudtam, hogy Te  áttelepedtél, javasoltam Téged  kérjenek 

fel erre a feladatra. Ha eddig nem, ezután fel fognak keresni a Temes megyei R.M.D.SZ részéről, 

hogy erre felkérjenek. Remélem elvállalod. Ez esetben többet fogunk találkozni, hiszen az 

egyesület székhelye Kolozsváron van és negyedévenként itt tartjuk a választmányi gyűléseket. 

Ennek reményében, a viszontlátásig sok szeretettel ölel barátod: Zoltán                                                                

U.I: Meglehet még januárban felkereslek. Kolozsvár 1991 január 12. 

                              

 

Az Újszentesi Gazdakörről 2010 elején kezdtem írni. Nehéz szívvel írok arról a 

közösségről, amelyikben a legtöbbet dolgoztam, s amelyik a legközelebb állt hozzám. Végig 

tiszteltem tagjait, szerettem őket addig amíg  talán meggondolatlanságból, s ahogy én érzem, egy-

két  ember kapzsisága folytán,  leváltottak elnöki tisztségemből. Igaz, hogy az utóbbi évben, 

(2009), épp gyengülő egészségi állapotom miatt, már a gyűléseikre sem tudtam elmenni, s épp el 

is határoztam, hogy  lemondok  s, hogy azon a napon is rosszul éreztem magam, amikor  be 

akartam jelenteni lemondásomat. De nem tudtam elmenni, s egy tartózkodással lemondattak. Fájt 

az eljárás, mert annyit megérdemeltem volna tőlük, hogy az én kérésemre mentsenek fel. Nem 

volt bennük ennyi jó érzés. Neveket  nem mondok, senkit sem akarok megsérteni. Pedig lenne 

mit mondanom! Talán valamikor  bővebben írok ezekről a dolgokról. Addig is megpróbálom 

leírni mind azt amit sokszor közösen, sokszor magamra hagyva kellett megtennem. 

 Első dolgom kijelenteni azt, hogy mind az elmúlt 15 év alatt a célom az volt, hogy a 

körülöttem levő gazdákba lelket próbáljak önteni, tájékoztatni, tanítani szerettem volna Őket. 

Hogy ez mennyire sikerült, erre az elkövetkező példák, események, történések adhatják meg a 

választ. Végig a legszentebb fogadalmam, amit  sikerült is betartanom, sőt  túl is teljesítenem az 

volt, hogy soha-soha egy bani pénzt a közösből, el nem veszek, még  akkor sem ha reá dolgozom. 

Ez akkor is úgy volt, amikor előadásokat tartottam tanfolyamokon, amire Magyarországról külön 
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pénzt kaptunk. Az ellenkezőjéről, kisebb részben a könyvelési nyilvántartások tudnak  

beszédesen beszámolni, nagyobb részben azok a a munkatársak akik mellettem dolgoztak. Erről 

egy  későbbi  írásomban van szándékomban  részletesebben írni. 

 Hogy hogyan kerültem az Újszentesi Gazdakör élére, arról többször írtam már. Itt csak 

éppen érintőlegesen írok róla. Három dolog  vitt  arra, hogy Újszentesre kerülve, és 5 évvel a 

törvényes nyugdíjazásom előtti nyugdíjba vonulásomkor, elkezdjek a Temes megyei  

gazdamozgalomban dolgozni. Első,  ami  erre  irányított az Farkas Zoli barátom 1991-ben írott  

levele volt, amiben felkért, hogy csatlakozzam a Kolozsváron újra indított hagyományos erdélyi-

bánsági gazdamozgalom újra szervezési munkáiba. Úgy éreztem nyugdíjazásom után, nekem is  

ott a helyem közöttük. Második dolog, ami erre irányított, az újszentesi polgármesteri 

választáskor Szilágy Géza jelöltnek az újszentesi utcákon kifüggesztett választási fogadalmai  

voltak, ami között az is ott volt, hogyha megválasztják polgármesternek, Újszentesen megalakítja 

a Gazdakört. Meg választották és én jelentkeztem nála, hogy én segítek neki ebben a munkában. 

Addig én nem ismertem Szilágyi Gézát, s a választási fogadalmait is csak a villanyfákra  

kiszegezett plakátjain olvastam. Harmadik dolog, pedig ami arra serkentett, hogy én is 

kapcsolódjak be a gazdaköri mozgalomba, az volt, hogy miután Újszentesre költöztünk Juci 

feleségem családi iratai közt megtaláltam az Újszentesi Gazdakörnek egy I. Világháborúban 

beadott  beadványát a magyar kormányhoz, amelyet  Mágori Lajos,  feleségem nagyapja írt  alá, 

mint az Újszentesi Gazdakör elnöke. Evvel lélegzet közelbe kerültem az Újszentesi Gazdakörhöz, 

különösen miután elolvastam a beadványt, amelyben elpanaszolják őszintén, az itthon maradt  

gazdák nehéz helyzetét, amelyben a háborút haszonélvezők, a  spekulánsok juttatták. 

 S most utólag, negyediknek  hozzáteszem mint olyant, amely erre a pályára vitt, a szülői 

nevelést, a kolozsvári középiskolai és az egyetemi nevelésemet, s talán a bennem levő csepp 

német vér is, amely beépült székely vérembe. 

Mindezek vittek arra, hogy 15 kerek éven keresztül, életemet a Temes megyei, köztük 

leginkább az újszentesi gazdáknak szenteljem. 

 Visszagondolva erre a 15 évre, úgy érzem, hogy hasznos munkát tudtam végezni, nagyon 

jó emlékeim vannak, a  Temes megyei emberekről, kivéve sajnos, az újszentesi  utolsó napokat. 

Mert Újszentes gazdái, addig voltak kitűnő gazdaköri tagok, amíg beköszöntött Újszentes 

meggazdagodása és egyben a tragédiája. De erről bővebben később. 

 Az Újszentesi Gazdakörről, szintén nem a naptári történések szerint írok. Szeretném 

inkább az emberek közti viszonyokat megjeleníteni, leírni életük küzdelmeit, sikereiket, 

kudarcaikat. 

         Az első, vagy talán a második, Temes megyei gazdakör létrejöttében nagy szerepet vállalt 

Szilágyi Géza, akkori polgármester, aki próbált segíteni úgy a megalakulásban,  mint a munkában  

egész 2009-ig, s különösen az árvíz idején. Ő is tagja lett a szervezetnek és el is járt, igaz 

ritkábban, a gyűléseinkre is. Alakulásunkban nagy segítséget kaptunk a falu református 

lelkészétől Szűcs  András  Ottótól, aki termet adott gyűléseink részére és sok anyagot is legépelt.  

A gazdák közül meg kell említenem néhai Szőke Györgyöt, Gyuri bácsit, és a néhai Tóth 

Istvánt, Potyót. Sajnos mindketten, nagyon korán itt hagytak bennünket. 

Gyuri bácsinál volt az első  megbeszélésünk, a gazdakör megalakításával kapcsolatban. 

Ugyanis, miután jelentkeztem Szilágyi Géza úrnál és elmondtam segítségi szándékomat, úgy 

döntöttünk, hogy az első gazda, akihez evvel a kérdéssel bekopogtatunk, az Gyuri bácsi lesz. 

Gyuri bácsinak az udvarán nagy üvegház volt, igaz akkor már üresen, de ez azt jelezte, hogy a 

család foglalkozott mezőgazdasággal. Gyuri bácsi és kedves neje nyitott volt javaslatunkhoz. 

Gyuri bácsi rögtön csatlakozott hozzánk és átmentünk a tiszteletes úrhoz. Újszentes akkori 

református lelkésze fiatal ember volt és egyedül álló, elvált lelkész volt. Miután elmondtuk  
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érkezésünk okát, Ő is rögtön mellénk állt és úgy döntött, hogy ő is beáll a Gazdakörbe és a 

Református Egyház is. Sőt  mindenben segítségét is felajánlotta. 

 A következő emberünk, aki a legtöbbet tette a megalakulás oltárára, az Tóth Potyó volt. 

Érdekes emberként ismertem meg, fiatal korában motorversenyző volt, s emlékszem annak idején 

amikor még néztem a versenyzők neveit a sport újságban, vagy a napilapok sport oldalain, 

mindig kerestem a magyar neveket. S a temesvári és az országos  versenyeken Tóth  István neve 

mindig ott volt. Jól esett olvasni, mert ez egy olyan jel volt akkor nekem, hogy még itt is élnek 

magyarok, épp úgy ahogy mindig kerestem az igazfalvi színjátszókról szóló híreket. Potyó nagy 

befolyású tagja volt az újszentesi földosztó bizottságnak. S ami még később alakult ki körülötte, 

az még érdekesebb volt. 

 A szülei után visszakapott földjei, nem voltak messze a községtől. Érdekes Újszentest 

nem emlegetik általában faluként, leginkább a megnevezése „a község”, ami szerintem annak 

tudható be, amiért alapítása óta mindig  egyedülálló községi jogú település volt.  

Potyónak nem volt sok pénze és mégis úgy  számította, hogy tejtermelésből fog megélni 

az alacsony nyugdíja mellett. Teheneket vett, s kint a földjein, amit már tanyának is nevezhetünk 

földbe mélyített tehénistállót alakított ki 8-12 tehenének, amit egy óriási sátorlappal fedett be.

 Az istállóban télen is elég meleg volt, mert a föld nem engedte, hogy lehűljön. Az istálló 

közelében vetett lucernát, lóherét, silókukoricát és gazdálkodott. Felesége pedig vitte a piacra a 

tejet és árulta minden nap. Amiből a család megélt. Igaz, ez nagy küzdelmet is jelentett neki, mert 

a közelben sem víz sem villany nem volt. Viszont olcsó beruházással-földásással, jászlak 

kialakításával, ablakok, ajtók elkészítésével, s fent egy gyengébb szarvazattal megalkotta  tehenei 

számára az olcsó istállót. Jó eszű és küzdő típusú ember volt a néhai Potyó. Néha-néha megjelent 

a gazdakörben a fia is, aki elvette feleségül az édesapja tanyáján dolgozó egyik moldovai munkás  

leányát. 

 Ilyen Potyó tipusú emberekre volt szükségünk, s ilyenek még csatlakoztak hozzánk. De 

voltak olyanok is, akik akkoriban kerültek ki az iparból mint Zsóri György, Forrai Lajos, Ispán 

Bárdi, akik visszakapták  feleségeik földjeit és arra kényszerültek, hogy  gazdálkodjanak. 

 Ősei földjét kapta vissza a Soós és a Török család is, apa és fia, akik komolyan kezdtek 

gazdálkodni. De tagjaink lettek Vas László, aki még mai is állatokat hizlal, de hamar otthagyott 

minket. Az iparból jött Holló Ferenc is, aki részt vett aktívan az 1989-es temesvári forradalomban 

is. Később kitelepedett Magyarországra, Makóra. Közénk került mint alapító tag Godor Antal, 

aki egy szerény ember volt, de később mint az Agromec könyvelője, (t.k. a lányát helyettesítette), 

nagyon jó, maradandó munkát végzett. Később ő is kitelepedett Magyarországra. Turbucz 

Károly, akinek t.k. mestersége borbély volt, de a felesége révén kapott földet, ő is 

megdolgoztatta. Az alapító tagok között volt egy György Mihály nevezetű ember is aki, csak az 

elindító gyűlésünkön volt ott, többet nem láttuk. Némedi Imrére a Gazdakör alapításánál, de 

leginkább  az Agromec megvásárlásánál volt a munkájára szükség. Sokra vitte, földet vásárolt 

Krassó-Szörény megyében, juhokat tart s legújabban szarvasmarhát hízlal. Még a mai napig nem 

nősült meg, (2010 április 7).  
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Az Agromec épülete, az Újszetnesi Keresztyén Gazdakör székhelye lett 

 

Egy később hozzánk csatlakozott érdekes tagunk volt Kosztolányi Kálmán. Amióta a 

mezőgazdaságban és ahol dolgoztam, ott mindig volt egy-két olyan traktorista,  akiket mindig a 

traktoristák példaképévé avattam magamban. Sajnos a neveikre már nem emlékszem, de  

Úzdiszentpéteren volt egy olyan magyar traktorista, aki  ha jól emlékszem, még az első román 

időkből megmaradt Fordson traktorral is kitűnően dolgozott. De volt ilyen traktorista Dézsfalván 

is, Bonyhán Izsák volt ilyen traktorista, és Bernádon is volt egy alacsony  román fiú. Nem is 

beszélve a csíki székely traktoristákról. Ezt azért jegyeztem meg mert Kosztolányi Kálmán lett az 

a fiatal traktorista, kit itt Újszentesen  neveztem ki magamban a  optimális traktoristának. Szerette 

a gépét, amin dolgozott, kitűnő munkát végzett, nem lett  önkényes vállalkozó. Szerény volt és 

nagyon jó szakmai tudású fiatal ember. Igaz, az édesapja is traktorista volt, s bizonyára tőle 

tanulta is meg a mesterséget. Mindig szerettem volna elvinni, magyarországi mezőgazdasági 

kiállításra, ahol az újabbnál új traktorok voltak felvonultatva. Nehéz volt meggyőzni, hogy jöjjön 

el Hódmezővásárhelyre, mert állandóan munkában volt. Előbb szántott, vetett, aratott Újszentes 

határában, később egy kisebb teherautót vett magának, miután az újszentesi határ az új házak 

erdejévé vált, s avval járt  külföldre árút szállítani. 

 Ezelőtt vagy két-három évvel, csak sikerült meggyőznöm és eljött velünk a kiállításra. 

Vele tartottam, hogy lássam azt, hogy milyen benyomást tesznek reá, az új nagy teljesítményű 

traktorok. Az új traktorok sokaságát meglátva, első látásra megállt és hosszasan nézte a szebbnél 

szebb gépeket, majd közelebb ment hozzájuk és kereste a régi traktorokon megismert 

alkatrészeket, a régi megszokott helyükön. Sokat már nem talált meg, új helyükön voltak. S 

amikor megtalálta az ismert alkatrészt, új formájában és helyén, nagyon boldognak tűnt. Majd  

újabb traktorhoz ment és kutatta, s ez a kutatás addig tartott míg ki nem kötött egy régi, de még 

működő Fordson mellett, s ott megállt. Ott leült a gyepre és nézte a régi traktort, amin még 

édesapja is dolgozhatott. 

 Örvendtem, hogy megismerhette Kálmán az új traktorok, gépek sokaságát de sajnos már 

csak a lelki leltárba tudta venni azokat. Még itt a kiállításon, felülhetett az új traktorokra, 

képletesen szólva kipróbálhatta azokat, de már a szántásba nem vihette. Azt hiszem ezért ő is  

szomorú lehetett. Kálmánban olyan egyedi traktoristát ismertem meg, aki épp úgy szerette a 

traktort, a gépeket mint a földet és annak munkáját. Kálmánból, ha nem Újszentesen születik,  

egy  nagyon jó  farmer lett volna,  aki a termelésből is meg tudott volna élni. 

 Szólnom kell két nagyon fiatal tagunkról, akik barátok voltak és a szüleik által 
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visszakapott földeken megpróbáltak megélni, nem sikerült nekik. Berke kiment a felségével 

Kanadába, ahol nem tudom mire vitte, de remélem, hogy megállták helyüket. A másik fiatal 

ember autóra ült és szállítással kezdett foglalkozni. Mindketten szorgalmas és okos, tanulni 

vágyó, sőt kezdeményező képességgel megáldott fiatalok voltak. Volt egy a székelyföldről 

Újszentesre került fiatal is, aki szintén  traktorista volt és szerette a gazdakört, de ő is kitelepedett 

Magyarországra. Úgy hallottam megtalálta a helyét ott is. 

 Vastag Imre asztalos mester volt, de neki is volt földje, szívesen járt a gazdakörbe 

könyveket vett ki a  könyvtárból, olvasó ember volt, de ő is felhagyott a mezőgazdasággal, és el 

is vált a feleségétől. 

22 gazda indult el Újszentesen 1995-ben a Gazdakörben, akik  folytatni akarták elődjeik  

munkáját, és megélhetésükhöz segítséget reméltek. Mára  16-on maradtak,  ennyire szórta szét a 

résztvevőket a sors. Az útirány Kanada, Magyarország, más foglalkozás és az újszentesi temető.

 Azért Újszentesről jó ismerni a következő szomorú fejlődési utat is. 1891-ben 133  

színtiszta magyar család, 768 fővel telepedik meg Vadászerdőn, amiből 126 református, 4 

evangélikus és 3 katolikus. Tíz évre reá, az 1900-as népszámláláskor, már elkezd feltelni  

Újszentes új lakosokkal. Ekkor a megszámlált 1150 személy közül még 1042 magyar, de már 

megjelenik 58 német, 46 román, 3 szerb, 1 szlovák és 1 egyéb. Elindulva így, a tipikus bánsági 

több nemzetiségű falu kialakulása, persze a magyarok  ellenében. 

 S most  figyeljük meg egy színtiszta telepes  bánsági  magyar  község  tragédiáját. 

a statisztika tükrében: 

 

   Év            összlakosság         román           magyar         német        egyéb 

1891                 768                       -                   -                    -                 - 

1900               1150                      46             1042                 58               5    

1944               2419                    339               955               118               5 

1966               2140                    655             1384                 68               7  

1977               2978                  1157             1678               100             34   

1992               2400                  1094             1285                 32             34 

2002               2672                  1565             1042                 33             32  

 

           Az eltelt több mint 100 év alatt, a román népelem több alkalommal gyarapodik Első 

gyarapodását a Trianoni diktátum hozza, amikor a diktátum által kettészakított Bánság 

Szerbiának juttatott részéből áttelepednek az oda szakadt románok. Tudatosan a román állam,  

nem a bánsági román községekben telepíti le őket, hanem a magyar falvakba. Második  

nagyarányú  betelepedést, a  bánsági németeknek a Baragánra való deportálása hozza és az onnan 

való visszajövetelekkor a helyükbe betelepített oltyán és moldovai románokat Újszentesen 

telepítik le. Ma is azt a részét a községnek, amelybe a Temeskovácsiból deportált németek  

lakásaiba  betelepített, s onnan kitelepített románok vannak, Baragánnak nevezik, (ez a része a 

falunak a Temesvár felől a község elején, a baloldalon van, négy-öt utca: Horea utca, Cloşca utca, 

Crişan utca és a Tudor Vladimirescu utca, Temesvár felőli része). 

 A harmadik  hullám a Ceauşescu románosítási politikájának a gyönyörű eredménye  volt, 

amikor 1977-ben már számuk meghaladja az ezret. Ugyanis Temesvár zárt város volt, oda  

betelepedni nem lehetett, s Ceauşescunak nem is volt célja Temesvárra több románt bevinni mert 

ekkorra már  Temesvár sorsa is eldőlt. Ezért akik Temesváron akartak dolgozni, azok a mintegy 

2-3 km-re levő Újszentesre költöznek. Az eddig utolsó, mindent eldöntő nagy hullám az 1992-

2002 között kezdődött, s amely mindmáig tart avval, hogy kezdik felfedezni a temesvári és az 

egész országból ide tartó románok Újszentest mint oázist, a zsúfolt Temesvárral szemben. 
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Újszentes elvesztette mezőgazdasági jellegét, a földeket felparcellázták és új otrombnál-otromba 

házak épülnek, benne új román lakossággal.  Ma 2010-ben, ha még van 30 % magyar lakosság a 

községben, akkor jó. 

 Nehezen de sikerült elindulni, előbb kéthetente, majd havonta gyűltünk össze, a  lelkészi 

hivatalban. 

 Az előbbi folyamatot figyelembe véve, Újszentes helyzete azért tragikus, mert a lakosság 

cserélődik ki, s evvel párhuzamosan erősen fejlődik a falu infrastruktúrája. Bevezették a gázt, 

vizet, hatalmas iskola épült, leaszfaltozták a község összes utcáját, de ugyanakkor felépült az új 

ortodox templom is. Ma már a község  hivatalos neve Dumbraviţa. 

A gazdakör tagjai rendesen látogatják az elkezdett előadásokat, amelyeket mezőgazdasági 

szakemberek, orvosok, tanárok tartanak. De nagy nehezen eljutottunk a hivatalos bejegyzéshez is. 

Amikor letettem a közjegyzőnek az alapítók és a vezetőség névsorát a következő megjegyzést  

kaptam. Milyen gazdakör az, ahol a vezetőségben nincs egy gazda sem?  

Igen, az elnök az mérnök volt, az alelnök tűzoltó a  Német Színháznál, a vezetőség tagjai 

közül egy borbély, egy református lelkész és egy vasgyári munkás. Hát igen, a papir az kemény 

és nem enged. Pedig az igazság másként állt, a  mérnök  az agrármérnök volt, az alelnök akkor 

kapta vissza a szülei földjét és még dolgozott is, a református lelkész nagy kisállat barát, a 

vasmunkás is nemsokára ott kellett hagyja munkáját és felesége földjét kezdte megdolgozni. A 

vezetőség  t.k. rejtett gazdákból állott. 

            15 éven keresztül  majdnem minden napomat, a gazdakörökkel való foglalkozás töltötte ki 

Ezért sok fejmosást is kaptam a feleségemtől! Igaz, nyugdíjas is voltam. A visszakapott földek 

megművelése hamar abbamaradt, mert nem volt érdemes megművelni az újszentesi határban, 

ahol egy hektár földért akkoriban 250.000 eurót lehetett beinkasszálni. Voltak gazdák akik  
értékesítettek egy ha földet, amiből a családnak autót vettek, s a gyerekeknek is, új házat 

építettek, vagy vásároltak a városban, felöltöztek és  rögtön abba hagyták a földművelést és nem 

gondolkoztak azon, hogy mi lesz a jövővel. 

Az Újszentesi Gazdakör megalakulása után, sorban alakultak meg, komoly munkánk 

következtében Temes megyében a gazdakörök. Nem éppen a sorrend szerint: Újmosnicán, 

Óteleken, Lugoson, Igazfalván, Végváron, Pusztakeresztúron, Torontálkeresztesen, Temesváron 

a Kertbarátok Köre, Gátalján, Gyéren, Gyertyámoson, Csanádon, Csenén, Temesrékason, 

Ötvösdön, Magyarszentmártonban. Ez 17 gazdakör, ami már komolyabb alapot biztosított arra, 

hogy a  megalakuljon a megyei gazdaszervezet, előbb a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének 

Temes megyei szervezete, amely később megalakította négy megyére a Bánsági Magyar Gazdák 

és Vállalkozások Egyesületét, az aradi testvér szervezettel s a dévai és a karánsebesi gazdákkal. 

         Evvel a szervezettel fogtuk össze Temes megye magyar gazdáit és azon értelmiségeket  

akik  hajlandók voltak ebben a munkában  összefogni, segíteni  

Itt elnézését kérem az olvasóknak, mert nagyon sok név kerül megemlítésre az 

elkövetkezőkben  de  nélkülük nem lett volna Temes megyei magyar gazdamozgalom.  

            Elsőnek kell említenem Dr.Albert Ferenc egyetemi tanár urat, aki végig e nehéz munka 

során, ott volt az élen. Tapasztalatával, tudásával segítette a szervezetet és a gazdákat múltunk 

megismerésében és jövő  felvázolásában. A tanár úr annak a  régi erdélyi gazdász nemzedéknek  
a képviselője, aki  tudásával mindig a gazdák oktatását, segítését látta élete céljának. Munkánkba 

bekapcsolódott Dr.Fazakas Pál egyetemi tanár, aki jó szakemberként oktatta gazdáinkat. Hasonló 

jó segítsége volt gazdáinknak Dr.Csősz János egyetemi tanár munkája is, aki  2010-ben átvette a 

megyei szervezet vezetését. Politikai síkon a megyei szervezetet  többen segítették: Toró T. 

Tibor, egykori országgyűlési képviselő, Dr.Bárányi Ferenc, szintén egykori országgyűlési 

képviselő, aki előadásokat is tartott, Marossy Zoltán mérnök, előbb mint  R.M.D.SZ-es  megyei 
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vezető, később mint Temes megye alprefektusa,  akivel vitában is voltunk abban a  témában, 

hogy megyei gazdaszervezetünk mennyire közelítse meg az R.M.D.SZ politikáját. S mennyire 

legyen saját politikája. Meg kell említenem még ezen a vonalon Halász Ferenc   történelem tanár 

urat, aki előbb előadásokkal, majd miután R.M.D.SZ megyei elnöke lett, gyűléseink részére 

termek biztosításával segített. Ide kell sorolnom Kardos Ágnes a megyei Tanács munkatársát, aki 

tevékenységünk elején segített sokat és végig figyelemmel kísérte munkánkat.                           

  Nagy segítséget kaptunk Graur Jánostól, a temesvári Heti Új Szó főszerkesztője részéről, 

aki teret biztosított hetente a Bánsági Magyar Gazda rovat megjelenésének, s ahol a szervezeti 

élet minden  mozzanatát le tudtuk közölni és ugyanakkor oktatni tudtuk gazdáinkat. Mellette ott 

volt Makkai Zoltán, aki sok képben örökítette meg a gazdamozgalmat. 

 

 
A Heti Új Szó címlapján a Bánsági Magyar Gazdáknak szentelt oldal első száma. 

Szerkeszti Kiss Károly 

 

 

Szakmai segítséget megyei szervezetünk Tóth András agrármérnök kollégától is kapott,  

aki évfolyam társam is volt Kolozsváron, Szabó Albert állattenyésztő mérnöktől, előbb mint a 

szervezet megyei elnöke, majd mint előadó tanárként volt a segítő társunk. Sokszor segítette az 

óteleki gazdakört Szabó János újvári agrármérnök. 

Jó kapcsolatunk volt  a megyében dolgozó magyar polgármesterekkel Kaba Gáborral, aki 

legtöbbet, szállító eszközökkel segített, de a szervezési munkában is mellettünk volt. Hasonló jó 

kapcsolata volt szervezetünknek Ihász János igazfalvi polgármesterrel, akinek avval segítettünk, 

hogy több szakmai tanfolyamot szerveztünk a községben. Ide kell sorolnom Szilágyi Géza 

Újszentes polgármesterét is, aki tagja lévén az Újszentesi Gazdakörnek, segítette a gazdakör 

munkáját és különösen az árvíz idején az egész megyei gazdaköri mozgalmat abban, hogy 
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eljuttassuk a segítséget  az árvízkárosult gazdáknak. Jó kapcsolatunk volt a gátaljai Salgán József, 

s az újvári Vajda Pál polgármesterekkel, a végvári alpolgármesterrel.Valkay Györgyel, Pozsár 

József egykori lugosi alpolgármesterrel, aki szoros kapcsolatban volt a Lugosi Gazdakörrel. 

 A megyei és a helyi szervezeteink munkatársairól is meg kell emlékeznem. Elsőnek 

említem meg Berke Mária újszentesi könyvelőnőt, aki önkéntes munkával segítette a szervezetet  

a könyvelésben. Ebből az időből  kell megemlékeznem Dénes Ildikó újmosnicai könyvelőnőről 

aki a banki munkánkban volt mellettünk. Két éven keresztül könyvelt a megyei és az újszentesi 

szervezet részére. Molnár Annamária mérnöknő édesanyja Lugosról. A mezőgazdasági és a 

közgazdasági szakmában a szervezet munkatársai voltak Dr.Molnár Annamária, aki akkor 

végezte el a Temesvári Mezőgazdasági Egyetemet, agrármérnökként, Dénes Attila kertész 

mérnök, Mészáros Orsolya és Bakos Alida közgazdászok, Balla Róbert agrármérnök és Benkő 

Zsolt agrármérnök, doktorandus, Baricz Enikő titkárnő. Az Újszentesi Agromec igazgatói voltak 

Némedi Imre, Gódor Antal, Demendi Ferenc, Volloncs Ferenc és  Forrai Attila. 

 Szervezetünk körül mindig voltak önkéntesek is, akik munkája nélkül sokkal 

szegényebbek lettünk volna. Köztük volt Temesvárról Bakos Levente állattenyésztési mérnök, 

aki azokban az években végezte el az állattenyésztési főiskolát, s tagja is volt az Újszentesi 

Gazdakörnek, Dr.Sultész János állatorvos, Mojzi Álmos doktorandus, aki  nagyon sokat  segített 

a munkában, Szőgyényi Szilárd, aki elkészítette a szervezet első weboldalát, Dr.Zelei Imre 

igazfalvi állatorvos, Szilágyi Botond egyetemi hallgató, Dr.Appeltauer Vilmos állatorvos, sok 

előadást tartott gazdáinknak, Dr.Szatmári Dénes állatorvos, sok szakmai előadással, Orbán 

Balázs egyetemi hallgató, Órdódi Árpád gyertyámosi mérnök, Nagy Árpád könyvelő, Lemák 

Rudolf technikus, Lehőcz László rádió riporter, Karda Beatrix egyetemi hallgató, Kelemen 

Orsolya a Reconstructio Alapítványtól, Kovács Aranka Lugosról, Heinrich József esperes,  

újszentesi katolikus plébános, Kóbor György a csáki Caritas igazgatója, néhai Sipos János 

újságíró, Índrish József vállalkozó, az Óteleki Gazdakör támogatója, Fekete Nagy László tervező 

mérnök, Dán András egyetemi hallgató, Dózsa Sámuel kertészmérnök, Bartók Zsuzsánna  

gépészmérnök, Trautman Lajos kertész mérnök Lugosról, Sibinszky technikus Gátaljáról, Tóth 

Erika közgazdász aki a Gazdakörök bejegyzésében segített.                                                                                                                                                                                                                                                 

 Román segítő társak is voltak, köztük Velebny Mariana, aki sokat segített a magyar 

nyelvű szakmai tanfolyamok megszervezésében, Aurel Anca, a Temes megyei Mezőgazdasági 

Termelők Egyesületének elnöke, Nedelcu Florin, a Megyei Mezőgazdasági tanácsadói hivatal  

aligazgatója, Lucia Luca, a Temes megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági kamara  

alkalmazottja, Alina Borcea mérnöknő, a Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hívatal igazgatója. 

            S most nagyon röviden, a gazdamozgalom megtestesült  szervezeteiről, a gazdakörökről. 

Nehezen alakultak, eleinte féltek a gazdák, hogy új kollektívek születnek majd. Amitől úgy 

féltek, mint ördög a tűztől. De sok munkával, és ha került a faluban egy-két személy, akik  a 

kovászai lettek a helyi gazdamozgalomnak akkor sikerült. Ilyen  helyi szervezők voltak akiknek 

sokat köszönhettünk Újmosnicán Mezei Horváth Attila református tiszteletes, aki később a 

Gazdakör elnöke is lett, Pusztakeresztúron előbb Horváth István majd Tóth Ede, akinek sikerült 

egy életképes szervezetet létrehozni, néhai  Erdélyi János, a csanádi Gazdakör elnöke, Óteleken  

a legtöbbet Bóka János tett a Gazdakör megalakításáért, amit Szabó Zoltán Csaba vitt tovább, 

Csenén két  szervezőnk volt, Bihari János és Urbán Géza, a Torontálkeresztesi mindenesünk 

néhai Mészáros István volt, a későbbi elnök, Gyéren Táncos Antal volt a szervező, Igazfalván 

egy kicsit tarkább a kép, ugyanis itt sajnos végig két széthúzó erő volt s így bejegyzett 

Gazdakörük nem is lett. A Gazdakör megszervezésében dolgozott Boros Antal, Ihász János, Dr. 

Zelei Imre, Nagy Edit, Gergely Elemér, Lugoson sokat tett néhai Osztofi József, Trautman Lajos 

mérnök és a Gazdakör elnöke Kovács Bálint, Temesrékason Zserai Mihály és Dózsa Sámuel 
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mérnök, Temesváron, a Kertbarátok Körében, Kalapáti István és Varga István, a legtarkább volt a 

helyzet a végváriak munkája, ahol három alkalommal alakult meg a gazdakör s csak a negyediket 

sikerült bejegyezni, sokat dolgozott Tóth András mérnök kolléga, Tóth Rozália, a József Attila 

Társulás elnöke,Valkay György, egykori önkormányzati alelnök, Szőgyényi Szilárd, Zsombolyán 

Schmidt Lajos és Kaba Gábor polgármester, néhai Magyari Attila és Kása Pál, Őtvösdön a 

csoportot Varga Vencel hozta össze, míg Magyarszentmártonban Boros György volt az a 

személy, aki  sokat tett a Gazdakör megszervezésében. A gátaljai Gazdakörben a legtöbbet Nász 

Juliánna  R.M.D.SZ vezető tett,  Lovászi Antal kisgazda és Gyömbér László. Itt lehet, hogy 

nevek maradtak ki, de az emlékezet véges.    

 

A MEGALAKÚLT GAZDAKÖRÖKRŐL. 

 

ÓTELEK. Bóka János és Szabó Z. Csaba, helybeli gazdák és Szabó János mérnök 

munkája nyomán, 1998 január 16-án megalakul az óteleki gazdakör. Bóka János kezdeményezte. 

Jelen volt Szabó Albert megyei elnök, alapító tagok: Bóka János, Borbély Mátyás, Cernescu 

Constantin, Jenei István, Kozma István, Kuti Sándor, Pósa Attila, Szabó Ferenc, Talpai Gábor és 

Szabó Z. Csaba, (1998  január 16-os hír). Úgy döntenek, hogy bejegyeztetik a gazdakört Óteleki 

Katolikus Gazdakör néven, (hír 1999 február 20-án). Mindvégig helyi kezdeményezésekkel, jól 

működő gazdakör. Itt szerveztük meg az első szakmai tanfolyamot, ahol szakmai oklevelet 

kaptak a sikeresen vizsgázók. Árvíz sújtotta a falut. A Temes megyei gazdakörök és a  

magyarországi gazdaszervezetek segítették. Bejegyzett gazdakör. 

GÁTALJA. A gazdaköri kezdeményezők Nász Juliánna, Gyömbér László, Lovászi Antal. 

Salgán József magyar polgármester, nem R.M.D.SZ színekben, de segítette a Szent István 

Gazdakört. Pályázat írói tanfolyamot  és előadásokat szerveztünk ott. A város határa tele van  a 

szocializmus kezdeti éveiben megépített gépfegyver kazamatákkal, Javasoltuk turisztikai céllal 

való használatukra. Működő gazdakör volt. Bejegyzett gazdakör. 

MAGYARSZENTMÁRTON A legkisebb Temes megyei magyar falu. Utolsó megalakult 

Gazdakör. A Gazdakör elnöke és lelke Borosa György helybéli gazda. Jó gyűléseke tudtunk 

tartani, érdeklődő tagsággal. Boros Györgynek és Mészáros Andrásnak értékes mezőgazdasági 

könyveik voltak, amelyeket a Magyarszentmártoni Gazdakör kapott még a magyar 

mezőgazdasági minisztertől az I. Világháború előtt. Működő gazdakör volt. 

PUSZTAKERESZTÚR. A Gazdakör 1998 március 28-án alakult. Első elnöke Horváth 

István helyi gazda, aki kb. 250 ha területen gazdálkodott a fiával. Jól működő gazdakör volt. A 

gazdakör új elnöke, aki nagyon változatossá tette a gazdakör életét, Tóth Ede Porgányból. A 

gazdaköri tevékenységen kívül bálokat, kiállításokat szerveztek. A régi gazdakörnek egy épülete 

is meg volt, elég elhagyatott állapotban. Bejegyzett gazdakör. 

LUGOS. Az első gazdakör amely megalakult 1989 után rögtön, első elnöke Osztofi József 

helyi gazda. Az újjáalakult gazdakör új elnöke, Kovács Bálint ambiciózus elnök. Több szakmai 

tanfolyamot szerveztünk ott. A szervezésben nagy segítség volt Trautman Lajos kertészmérnök, 

Kovács Aranka helyi szakember. Önálló pályázatuk is volt, számítógépet  nyertek. Gyümölcsöző 

együttműködési kapcsolatokat alakítottak ki magyarországi gazdaszervezetekkel. Jól működő 

gazdakör volt, aktív tagsággal. Bejegyzett gazdakör. 

ÚJMOSNICA. Korán, még 1998 április 3-án, alakult meg a Fidelitas Gazdakör. Elnöke 

Mezei Horváth Attila helyi református lelkész. Aktív szervezet volt, aktív tagsággal. Kapcsolatot 

alakítottak ki Szabó Albert mérnök segítségével holland karitatív szervezettel, ahonnan 

mezőgazdasági gépeket  kaptak és használták. Itt komoly hagyományai voltak a régi gazdakörnek 

és a Hangya Szövetkezetnek. Épületei ma is megvannak. A tagság úgy dönt 1998 április 24-én, 



503 

hogy a gazdakör gyűléseit a hónap első szerdáján tartják a református parókián. Miután Mezei 

tiszteletes kimegy Magyarországra új elnököt választanak. Bejegyzett gazdakör. 

CSENE. Bejegyzett gazdakörük volt Bega  névvel. Elnöke Bihari János, gazdaköri titkár 

Urbán Géza. Aktív vezetőségű szervezet volt. Bejegyzett gazdakör. 

TEMESRÉKÁS. Annak ellenére, hogy bejegyzett gazdakör volt, nem sikerült aktivizálni. 

A gazdakör elnöke Zserai Mihály, vezetőségi tagja  Dózsa  Sámuel kertészmérnök. 

TEMESVÁRI MAGYAR KERTBARÁTOK KÖRE. Aktív tagsággal rendelkezett. 

Előadásokat  tartottunk, találkozókat külföldi előadókkal. A Kertbarátok Köre elnöke Varga 

István volt. Bejegyzett gazdakör. 

NAGYBODÓFALVA. Itt nem alakult sajnos ujjá a két világháború közt működött híres 

gazdakör. Varga Lajos nagybodófalvi születésű Lugoson élő gazda megmentette a régi gazdakör 

irattárának egy részét, amit most kiadásra készítek. 

GYÉR. Nehezen alakult meg a gazdakör, bejegyezni sem sikerült, pedig nagyon sok 

érdeklődő gazda alapította meg. A megalakulásban sokat segített Tánczos Antal helyi gazda. A 

kibontakozást helyi ellentétek akadályozták. 

IGAZFALVA. A gazdakör ujjá alakult 1998 február 5-én. Egyik legrégebben alakult  

gazdakör. Végig mint gazdaköri csoport működött. Aktív tagsággal és aktív vezetéssel.  

Bejegyezni nem sikerült, személyi ellentétek miatt. Első elnök Boros Antal, majd Dr. Zelei Imre 

állatorvos, két  aktív alelnökkel Nagy Idával és Boros Antallal, harmadik elnök Szabó Béla. Több 

sikeres tanfolyamot tudtunk indítani szakmai előadásokat tartani. Nagy segítsége volt a 

gazdakörnek Ihász János fiatal polgármester. 

TORONTÁLKERESZTES. Korán elindult a gazdaköri tevékenység, aktív tagsággal és 

aktív  elnökkel. Végig sok előadást tudtunk tartani, a tagok szakmai tanfolyamokon vettek részt. 

Sajnos  a gazdakört nem sikerült bejegyezni. A gazdakör lelke az elnök néhai Mészáros István 

volt. A gazdakör 1996 július 19-én alakult meg, a  megye második gazdaköreként. 

ZSOMBOLYA. A gazdakör 1996 július 27-én alakult meg. Az alkuló gyűlésen részt vett 

Szabó Albert megyei elnök és  Török Ferenc közgazdász. Első elnöke egy fiatal ember volt Kása 

Tibor. A megalakulásban segítettek néhai Kása Pál, Rákoczi György. Belső ellentétek után a 

gazdakör újjá alakult, az új elnök Schmidt Lajos, ebben fontos szerepet játszott néhai Magyar 

Attila és Kaba Gábor polgármester és Kiss László agrármérnök. Tanfolyamokat indítottunk 

közösen és előadásokat szerveztünk. De egyéni kezdeményezésben is szerveztek tanfolyamokat, 

pályázatokon vettek részt aminek segítségével egy kisebb gyümölcsőst is telepítettek. A gazdakör 

elnöke aktív személy. Bejegyzett gazdakör, Csekonics néven. 

ŐSCSANÁD. Gazdaköri csoportként működött amelyet néhai Erdélyi János helyi gazda 

hozott össze. Előadásokat tartottunk, gyűléseket szerveztünk. Aktív tagsága volt. Nem volt 

bejegyezve. Bejegyzéshez a Szent Gellért Gazdakör nevet adták volna. Innen született Temes 

megye egyik elismert  biozöldség termelője Nagy György István. 

ÚJSZENTES. Innen indult el az 1989 utáni a bánsági magyar gazdaköri mozgalom avval, 

hogy  t.k. elsőnek alakult meg az ottani gazdakör. A gazdakör első szervezői Szilágyi Géza, 

Szűcs András Ottó református lelkész, Tóth István, Szöke György, Turbucz Károly, Némedy 

Imre, Forrai Lajos, Zsóri György, Kosztolányi Kálmán, helyi gazdák. Elnöke Kiss Károly. 

Bejegyzett gazdakör, ahol ezüstkalászos gazdatanfolyamokat, havi rendes gyűléseket, szakmai 

tanfolyamokat tartanak, pályázatokat készítenek és nyernek. A magánosítás során a tagok 

apportja nélkül megvásárolják a helyi Agromec gépeit, épületét. Aktív gazdaköri tagság. 

GYERTYÁMOS. Gazdaköri csoport alakul sok helyi asszony részvételével. Az 

alakulásban sokat tett Ordódi  Árpád vasúti mérnök. 

VÉGVÁR. Komoly gazdaköri hagyományokkal rendelkező nagyközség, aminek ellenére 
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nem sikerült  három próbálkozás után sem bejegyezni a megalakult gazdakört. Első próbálkozást 

Tóth András helyi agrámérnök irányítja. A gazdakör megalakul de nem fejlődik tovább. A 

második próbálkozást amikor 14 taggal 1999 március 12-én megalakul a gazdakör Szőgyényi 

Szilárd, helyi fiatal vállalkozó irányítja, hasonló sikerrel. Elnök Simó Mihály, alelnök Szabó 

László. A harmadik próbálkozást Valkay György helyi alpolgármester, Tóth Rozália a helyi 

József Attila társulás elnöke irányítja. Csak a negyedik alkalommal megalakult gazdakört sikerült 

bejegyeztetni. Mindezen próbálkozások ellenére előadásokat, tanfolyamokat tudtunk szervezni. 

ÖTVÖSD. Három tagú gazdaköri csoport alakul meg. A fiatal Venczel Vilmos egy 6 

hónapos  mezőgazdasági gyakorlaton vesz rész Svájcban. 

 A végvári József Attila társulás közgyűlési határozat alapján csatlakozott a megyei 

szervezethez. Megyei szervezetünk egyéni tagjai voltak Bartók Zsuzsa, mezőgazdasági 

gépészmérnöknő Nagyszentmiklósról, Kása Pál Zsombolyáról aki kb. 300 ha-on termelt.  

 Munkánkban sok segítséget kaptunk és jó kapcsolatokat tudtunk kialakítani 

magyarországi és vajdasági személyekkel. Ha lehet megpróbálom a megismerkedések 

sorrendjében leírni magyar barátainkat. 

 Dr.Kiss Tibor a Szegedi Gabona Kutató Rt. egykori kereskedelmi igazgatója, Demeter 

Enikő  egykori  Gabona Kutató Rt. munkatárs, aki  nagyon sokat segített. Hasonlóan sokat segítő 

munkatárs volt Dr. Széll Endre, aki előadásokat tartott gazdaköreinkben, s nem szabad kifelejteni 

Palágyi András, zabkutatót sem. Jó viszonyban voltunk a Szegedi Gabona Kutató volt 

igazgatóval Matuz Jánossal .  

  Hódmezővásárhelyen közeli segítőink voltak Huszár Lajos, az ottani Gazdasági Egyesület 

elnöke, aki előadásokat is tartott, szintén tartott előadást Hatala Mihály a Hódmezőgazda   

termelési igazgatója, s ugyan innen Gulyás Márta titkárnő. Nagyon közel kerültünk Kispál Ferenc 

gazdához, aki előbb a Csongrád Megyei Gazdakörök elnöke volt, majd a Magyar 

Országgyűlésben képviselő, most a M.A.G.O.SZ szervezet  választmányi elnöke. Meglátogattuk 

gazdaságát s meghallgattuk  a sertéstenyésztésben szerzett tapasztalatait. 

            Visszatérve Szegedre, írnom kell Kovács Ferencnéről a Csongrád Megyei Agrárkamara  

Oktatásfejlesztési Kht.-jának  vezetőjéről, akivel nagyon sok pályázatot írtunk és vezettünk le. 

Mellette dolgoztak Seprényiné Erdei Gizella, Kormányos Sándor, akikkel majd mindennap 

kapcsolatban voltunk. Előadásokat tartott Szabó Zoltán. 

            Csongrád megyében szervezetünk tagjai Mekkának használták a mórahalmi Mórakert         

termelői szövetkezetet. Itt mindig várt és segített Hódi Pál elnök, aki  többször is átjött hozzánk 

és előadásokat tartott. Ugyanilyen jó kapcsolatba kerültünk a makói gépészmérnök Nagy György     

József vállalkozóval, aki többször is átjött előadásokat tartani gazdáinknak. Jó kapcsolatunk 

alakult ki Dr.Janowszki Józseffel, a szarvasi  takarmány kísérleti állomás igazgatójával. 

            A Vajdaságban is voltak kapcsolataink, akikkel pályázatokat írtunk és vezettünk le  

közösen. Kapcsolatunk volt a Szabadkai Parasztok Szövetségével és annak elnökével Kiss 

Árpáddal, később egy  kikindai szerb vállalkozóval is. 

Talán ennyit  nagyon röviden, mert minden névhez külön oldalak sokaságát lehetne írni. S 

még egyszer elnézést a sok névhez, de valahogy ezek a nevek hozzám tartoznak és köteles 

vagyok legalább megemlíteni neveiket. 

 

A DÁNIAI UTAM, 10 ÉV UTÁN LEĺRVA. 

  

Indításnak leírom, a tanulmányi kirándulásnak, a dán szervezők részéről nagyon 

részletesen összeállított programját, amiből világosan kitűnik, hogy milyen célból vittek minket  

Dániába. A program nem teljes, mert ott a helyszínen sokat változott, például az eredeti 



505 

programban nem volt benne Koppenhága meglátogatása, de mivel mi a résztvevők felvállaltuk a 

hídakon és a kompokon  fizetendő díjak  kifizetését, ami összesen 1000 dán korona volt, így ez a 

látogatás is lehetővé vált, amit a Kecskeméti Dán Intézet által megnyert  pályázat, mely pályázat 

alapján jártuk meg Dániát, úgy látszik nem bírta kifizetni. A programból kitűnik a dán 

szervezőknek az az óhaja, hogy minket, akik akkor még nem voltunk az Európai Unió tagjai 

megismertessék, a példának elénkbe vetített, dán demokrácia vívmányait. Ez a tanulmányi út, 

mesteri példaképe volt annak, hogy egy általuk bizonyára még nyers, nem demokratikus romániai 

polgároknak bemutassák, a több mint 100 éves dán demokráciát és a kitűnően működő dán 

szövetkezeti életet. Elsőnek, egy dán nyelven csak részünkre kiadott nyomtatvány címe, amit 

könnyen meg lehet érteni: Studetur for 30 gaester fra Romaenien til Kobenhaven                                         

Lordag den 29 april 2000. Azaz, 30 romániai vendég tanulmányi útja Koppenhágába 2000 április 

29-én.       

                                       

 
Mezőgazdasági kutatóimtézet Dániában 

  
Ebből a  dániai  programból és térképből, a látogatáson  minden résztvevő, külön példányt 

kapott: A SOHOJLAND-i GAZDÁK EGYESÜLETE - AGROFORUM - KOLDKAEGARD.  
            Az  előadások helye és ideje: Koldkaegard-Landhoskole, április 25 és május 5 között. A 

programnak órákról-órára való szoros beosztása is a dán pedantériára vall. Példa erre már  az első 

nap, amikor a hosszú útról  fáradtan, álmosan  érkezve, már 3 órától-tehát az érkezés pillanatától  

kész program várt, így: 

     

Kedd, április 25-én  

15 óra: Érkezés és  beszállásolás a Kolgaegard-i Agroforum  Központba  

            Kávé / tea. Mi farkas éhesek voltunk! 

 

16 óra: A hely és a szervezők bemutatása, a résztvevők részére. 

            Az előadások terve és a programok ismertetése. 

            A  résztvevők óhajai és elvárásai az előadások tervezetével kapcsolatban. (Érdekes volt 

            és szokatlan, mert mifelénk ilyesmi nem érdekelte sohasem a szervezőket és ez 2 órán 

             keresztül). 
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18 óra  Vacsora 

 

18,30 óra: Első előadás: „A dán tanácsadás megszervezése” címmel, amit a Niels Elvstrom 

             főtitkár tartott. (Mi nagyon álmosak voltunk a hosszú út és a bő vacsora következtében. 

             Majdnem  elaludtam!). 

 Szerda, április 26   

7,45 óra: Reggeli. (Elég korán és nagyon hűvös időben. Dánia éghajlata és földje, növényzete 

                nagyon hasonlított a csíki hűvös  viszonyokhoz). 

 

8,30 óra: Előadás:  „Miért van Dániában egy Demokrácia  Alap? Mi a célja?” 

               Előadó Thomas Berntsen, a magyarországi Dán Kulturális Intézet igazgatója. Az Alap 

               célja volt megismertetni a  volt  szocialista országokból érkező hallgatókkal, a dán  

               demokráciát. 

11,00 óra: Előadás: „A demokrácia  elvei, a dán társadalomban.” 

                 A polgárok, családok, hatóságok  községek, megyék és az állam. A  dán demokrácia  

                 előzményei, fejlődése, története és felépítése. Előadó Kirsten Olsen tanárnő.  

 

12,00 óra: Ebéd.  

 

13,00 óra: Előadás: „Dánia és a dánok.” (A dán nép, a nemzet és az állam. Állam feletti 

      szervezetek: Északi Unió, Euróipai Unió, NATO). Előadó Kirsten Olsen tanárnő 

 

15,30 óra: A demokrácia  és a demokratikus folyamatok-beszélgetés a hallgatókkal,vendégekkel. 

                 A dán  demokrácia , milyen  részei használhatók fel a mezőgazdasági  társulásokban 

                 és a helyi  közösségekben? 

 

18,00 óra: Vacsora. 

 

Csütörtök, április 27-én   

 

7,45 óra:   Reggeli. (Reggel mindig meg kellett várni, hogy kinyissák az ebédlőt, s ezalatt egy 

                 nagy téren vártunk, ahol nem volt szabad egy szivar csikket sem eldobni. Igaz, nem 

                 volt megtiltva, de a tér olyan tiszta volt, hogy oda csikkeket nem lehetett eldobni. 

                 Különben nekem, nem volt nehéz! Bizony több szivaros, a kollégáktól felszólítva 

                 lehajolt és felszedte az eldobott csikkeket. Ilyenkor hordták be, az előre elkészített 

                 ételeket a konyhára, amit a városból hoztak ki autóval, és itt csak felmelegítettek . 

 

8,30  óra:  Előadás: „A dán oktatási rendszer. Általános iskola, iskolák fiatalok részére, szakmai    

                 iskolák, felső oktatás, felső szakosodás.” Előadó Paul Oxenholt, az Aarhusi  Tanács  

     Oktatási Irodájának gazdasági előadója.  

 

12.00 óra: Ebéd. 

 

13,00  óra: A Mezőgazdasági Tanácsadási Központ meglátogatása. A kísérletek és kutatások 

                  népszerűsítésének  megismertetése.  Fogad Klaus  Hansen a Tanácsadó Testület 

                  információs felelőse. 
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18,0 óra Vacsora. 

 

Most, hogy megismertük az elég szoros órabeosztásokat, nincs arra  szükség, hogy tovább 

is  jelezzem...   

 

Péntek, április 28-án. Kirándulás autóval a Sohejland-i Silkeborg  Gazdák Egyesületébe.  

                Bevezetés a dán mezőgazdaság  és annak  demokratikus intézményeinek történelmébe. 

                - szakmai és politikai szervezési munka. 

                - a dán tanácsadás  mintája. 

                - tagság  szerepe-befolyása, a  határozatok hozatalában. 

                Előadók: Jeans  Krogh a Sohojlandi Gazda Egyesület vezetője és  Niels Elvstrom 

    főtitkár. Ebéd után, látogatás Finn Anderes farmernél a Gazda Egyesület tagjánál,  

    (Soha-soha sem gépei, sem tanyája nem voltak bezárva). Növénytermesztéssel 

    foglalkozott. Idősebb farmer volt, tavaszi árpát vetett sokat és takarmányokat. 

 

Szombat, április 29-én. Aarhus és Koppenhága meglátogatása. (Ebből az eredeti programban 

            csak Aarhus meglátogatása volt benne). 

 

Vasárnap, április 30-án.  A Moesgaerd  Múzeum meglátogatása.  Útközben megállás az Arbus-i 

               Községi Tanácsnál és a Koncert Háznál. 

   Kirándulás: „Dánia  az őskortól máig” címmel, kulturális és történelmi kirándulás. Első 

   megálló, a Skoerm  Klint, Jelling Mark ahol Vermund  elássa Skaerp kardját amelyet 

   Uffe kellett volna használjon, a német  herceg  ellen. 

   Közben meglátogatjuk Jelling, Egtved, Vejle, Aadal, Ravaing és Nerup történelmi 

   helységeket, követve a hadsereg régi útját Kongernes Jelling felé, ahol ismertetik Dánia 

   keresztlevelét, az Öreg  Corm és a Kékfogu Herald királyok kegyetlenségeit, a templom 

   renoválását, a múzeum építését, amelynek felavatásán, 2000 december 3-án, részt vesz 

   Margit  Dánia  királynője is. 

   Folytatjuk a hadsereg régi útját Godding felé. Ebéd a  Mollemarkshus  vendéglőben. 

   A kirándulás  következő célpontja a bronzkori Firehoje, itt  harcok voltak amelyeket  

   Kong Ran és Kong Amlet királyok vezettek. 

   Következik Randbol Fede és az Egtvedi leány sírhelye, (3000 éves múmia, mocsárban 

   megtalálva). Következő megálló Robert Jakobsen szobrász műveinek megtekintése, 

   utána  a Vejle Aadal-on Ravningnál a vikingek által épített híd megtekintése. 

   Következik az Engshlom Slot palota megtekintése, amiben  jelenleg népfőiskola 

   működik. Régebb ez a palota Carl Boch földesúr tulajdona volt, aki 1900 körül  a  

   Gazdák Egyesületének volt a vezetője. Úgy hallatszik, hogy  a palotában ma is járnak a  

   szellemek.  

   A  kirándulás befejeződik a Nerup Kirke templomnál, ahol Carsten Johansen tiszteletes 

   ismerteti a templom történetét és díszítményeit. Itt nagyon sok díszítményt a De 

   Lichtenberg család adományozta, aki az 1700-as években a palota és a templom 

   tulajdonosai voltak.  

 

Hétfő, május 1.  - Egy község meglátogatása. 

                            -a dán  demokrácia a községek nívóján. 

                            -a község és lakói. 

                            -a  polgárok jogai és kötelezettségei.  
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                            -milyen külön feladatai vannak egy nagy létszámú községnek.  

                            Milyen kapcsolatai vannak a Gazdák Egyesületével? 

 

   Látogatás  a Forskningscenter Fonlim Mezőgazdasági Kutató Központban. 

 

Kedd, május 2-án. A szövetkezeti mozgalom mint a demokrácia  része. 

                            -egy szövetkezeti társulás struktúrája. 

                            -a szövetkezeti  mozgalom, mint a  mezőgazdaság  fejődésének elősegítője. 

                            -a tagok  szerepe és befolyása.  

                            -szövetkezeti  társulások féleségei.    

                 

   Látogatás az Aarhus-környéki Galtam Nemfeldolgozott Termékek Szövetkezeti 

   Társulásnál.                                 

-társulás demokratikus felépítése. 

-a társulás mint a saját tagságának  szolgálatot biztosító szervezet. 

-szolgáltatási féleségek.  

Szerda, május 3-án.   

                 A Them-i  Tejfeldolgozó Szövetkezet egyike  azon kevés  szövetkezeteknek, amelyek 

                 még nem olvadtak be a dániai Tejfeldolgozó Szövetkezetbe. 

                           -a szövetkezet tulajdonosai, beszállítói. 

                           -a termékek és azok értékesítése. 

                 Fogad  a szövetkezet vezetője, Svend Andersen. 

Délután:    

                 Látogatás Niels Vagu Vestergueard-nál  Farvangban. 

                     -  Ő a Themi Tejfeldolgozó beszállítóinak a vezetője. 

                     -  a termelő farm működésének módja. 

                     -  a tagok hatása, befolyása a határozatok hozatalában.  

Csütörtök, május  4-én.  

                 Látogatás a malling-i Dán Mezőgazdasági  Oktató Központban.  

                      -mezőgazdasági iskola.    

                      -az iskola és a farmjának meglátogatása. 

                      -tájékoztatás a dán mezőgazdasági oktatásról.  

               Előadó: Peter Moesguard, tanulmányi tanácsadó. 

Ebéd az iskolában. 

Délután: Látogatás a Testrup-i Népfőiskolán. 

                      -a  népfőiskolai oktatás történelmi  kialakulása, előzményei Grundvig/Kold. 

                      -parasztmozgalmak. 

                      -a jobbágyság felszámolása.           

                      -a demokratizálási  folyamatok. 

                      -a testrup-i Népfőiskola. 

   Fogad és előad Jorgen Carsen, igazgató. 

 

Péntek, május 5-én, 9-kor az indulás előtt: Beszélgetés a tapasztaltakról és arról, hogy a 

    résztvevők hogyan ismerik a hazai és a dániai társadalmi felépítést. A romániai és a dán 

               társadalom  közötti különbségek, előnyök és hátrányok, a kettő között. 

               Indulás vissza a 10 éves román demokráciába, délben 12 órakor, magyar busszal, dán  

               költségen és irányítással. 
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A  dániai út leírása, nem lesz naplószerű, nem követem a dátumokat, inkább a 10 évvel 

ezelőtti emlékek mostani felvillanásait követem. Az előbb ismertetett programban részletesen 

megismertük a dániai út minden részletét. Ezután csak inkább a személyes benyomásokról írok. 

Pont 10 évvel ezelőtt, 2000 április 24 én indultunk, s most leírandókhoz felhasználom az 

akkor írt cikkeim adatait és néhány jegyzetemet azért, hogy lehetőleg hiteles legyen mondandom. 

Jó kapcsolatom volt a Temes Megyei Román Termelők Egyesületével, annyira, hogy 

amikor meg kellett alakulniuk, a mi szervezetünk volt az egyik alapító tagja, (Akkoriban, de még 

ma sem nagyon vannak román nonprofit mezőgazdasági érdekszervezetek, ezért fordulhattak  

hozzánk). 

  Emlékezetes volt már, az alakuló gyűlés is, mert  az egyetem nagy aulájában, ahol több 

százan voltak, s mind románok, köztük Valeriu Tabără mérnök, aki a legnacionalistább erdélyi 

román párt egyik vezetője volt. Itt ebben az óriási teremben, engem egyetlen magyart kiültettek a 

gyűlés prezidiumába, szembe a nagyszámú román résztvevővel. 

  Én úgy éreztem, hogy csak szükségletből kerültem oda, de amikor felszólaltam a gyűlésen  

láttam, hogy Tabără mérnök előbb csodálkozva, majd igenlőleg, jóváhagyólag bólogatott,  

elmondott gondolataimra. Az én hozzászólásom, nem a szokott igenlő román hozzászólás volt, 

hanem igyekeztem pontos helyzetképet festeni a kisgazdák helyzetéről, és jövőbeli 

lehetőségeikről. Később egy találkozásunk alkalmával, sajnálatát fejezte ki, Tabără úr, hogy a 

román gazdák nincsenek úgy megszerveződve mint mi magyarok. Válaszomban elmondtam  

neki, hogy minket egy legalább 100 éves tradíció kötelez erre, s bármikor  készen állunk segíteni 

nekik is  a szervezésben. Román hanyagsággal, azóta sem kérte segítségünket! 

 Az előbbi román szervezettel a kapcsolatunk, az alakulás után is, jó maradt, közbe-közbe 

meghívtak  gyűléseikre és én elmentem, igaz javaslataimmal mindig megkavartam az ottani 

sajnos, mindig álló és posványos vizet. A mi szervezeteink sokkal élénkebbek, mozgékonyabbak 

voltak. S ezt tudták is, és mindig irigykedve néztek reánk. Sajnos ez az egyetlen ólomlábakon 

járó román gazdaszervezet volt akkoriban Temesváron, de talán még ma sincs különbül.  

 S egy nap, mit hoz a  sors, telefon hívást kaptam a román szervezet  vezetőjétől, hogy nem 

akarok-e velük menni két hétre Dániába, minimális költséggel, egy tanulmányi kirándulásra? Rég 

vágytam arra, hogy egy fejlett mezőgazdasággal rendelkező nyugati államba látogathassak el. S 

itt volt előttem a páratlan alkalom. Már akkor magamban úgy döntöttem, hogy elmegyek, de 

előbb Jucival is meg akartam beszélni a dolgot, ezért egy pár napi gondolkodási időt kértem. 

Juci  készségesen beleegyezett, sőt buzdított is, hogy használjam ki az alkalmat. Igaz   

bennem a kisördög is jelentkezett, éspedig azért mert ez a vezető vásárolta meg a Juci 

nagyapjának a 60 holdas birtokát, s talán félt, hogy a családunk bepereli és elveszítheti a vásárolt 

földet. Ebbeli ördögöm, úgy érzem nem volt éppen kitalálás, mert az úton hazafelé a fia felhozta 

ezt a kérdést. Megnyugtattam. 

Megyek, volt a válaszom, amikor újra hívott s kért, hogy menjek be az irodájukba. 

Bementem, ahol elmagyarázta, hogy mik a feltételek, milyen költségekkel jár és milyen 

programunk lesz. A költség minimális volt, csak a beutazási vízumért kellett fizetnünk, s egy kis 

összeget a közös,  előre nem látható, költségekre. 

            Minden elkészült az irodában is, és itthon is, s kezünkbe volt a dán vízum Így 2000 április  

24-én reggel útra kelhettünk egy dániai mezőgazdasági témájú utazásra, amely május 6-ig 

tartott.(A hazaérkezés dátuma). 

   Április 24-én, hétfőn reggel, mikor a találkahelyre érkeztem, egy nagy busz várt, amelyre 

már szállingóztak a résztvevők. Keveset ismertem közülük, s mind románok voltak, kivéve egy 

mérnököt, akiről később derült ki, hogy  magyar. A mérnök Dózsa Sámuel volt Temesrékasról, 

aki a Szilágyságból származik és kertész mérnök. Neki nagyon nagy szerepe volt az utazásban, 
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de erről később. Lassan összegyűltünk, elhelyezkedtünk, számba vettek, s indulhattunk. Indulás 

után előbb csend volt, mindenki az út  rejtelmeibe gondolva csendben ült, de a határ előtt, akkor 

még a határokon kemény ellenőrzések voltak, több csomagból 2-literes borok kerültek elő,  

amelyekből mindenki kapott egyet-egyet, avval a  megbízással, hogy majd a határon azt mondja, 

hogy saját szükségleteire viszi. Így vagy 30x2 liter bort és konyakot vittünk át. E bornak a 

gazdája és adományozója a közjóra, épp Dózsa mérnök volt, amint később megtudtam. 

  A határra érve, a buszunk belsejében olyan bor illat terjengett, hogy a vámosok keresni 

kezdték a korsókat. S mivel nem találtak csak 2-2 literes borokat, egy boros megjegyzéssel 

tovább engedtek. „Egészségünkre!”, mondták. Ők bizonyára ismerték a cselt. 

 A Csanád-Kiszombori határátkelőnél, egy  személlyel volt kisebb baj, aki nem hozta el az 

útlevelét,  így gyorsan leszállították. Elköszönt tőlünk s a buszunk tovább mehetett, de csak egy 

pár métert mentünk. Nem tudtuk miért, de megállott, s kérdően néztünk vezetőnkre aki  

elmagyarázta, hogy szükség volt magyarországi buszt rendelni, mert sem Ausztria ,sem  

Németország, sem Dánia nem enged be román buszokat, mert azok nem felelnek meg az Európai 

Unió követelményeinek. S, hogy mennyire igazuk volt, erről mi is meggyőződtünk a vissza 

tértünkkor történtekkel, de  erről majd akkor, bővebben. A magyarországi  busz nem volt pontos, 

várnunk kellett reá kb. egy órát, amikor befordultak didergő csoportunk mellé a román-magyar 

határ mellett. Közben néztük, hogy a magyar oldalon Kiszombornál, épül az új magyar  

határállomás, s nemsokára készen is lesz, s a román oldalon még mindig csak, a vasbarakkok 

vannak ott, az építkezésnek semmi nyoma. Ez volt a pillanatnyi helyzet az őscsanádi-kiszombori  

nemrég közös harc árán megnyílt határátkelőn. Igaz a közös harc, inkább abból állott, hogy a   

temesvári magyarok vezetői, minden lehetőséget felhasználtak mindkét oldalon, hogy megnyíljon 

ez az átkelő. 

 De ha már megjött a magyar busz, hamar beszálltunk és elfoglaltuk helyeinket. Reánk fért 

a  busz melege, mert hideg április volt. Mindenki elhelyezkedett és aludni készült, de előbb  jött a 

vezető és összeszedte a borokat. Így talán nagyobb biztonságban voltak. Akkor még nem tudtam, 

hogy milyen jó szolgálatot tesznek ezek a borral telt műanyag palackok. Később  bizonyosodtam 

meg arról, hogy a dánok is szeretik a jó bort, s a román vezetők is szívesen osztogatják a más 

borát, esetünkben a Dózsa borát. 

 Útközben már Makón felkértek, egyedüli magyar lévén, Dózsát nem tudom minek  

számították, hogy beszéljek a magyar mezőgazdaságról. Szívesen vettem a felkérést, mert akkor 

már elég sokszor voltam Magyarországon, és kezdtem jobban megismerni, az ottani helyzetet. 

   A  magyar busz ablakából, amely Kecskemétről jött, jól látszottak a Makó környéki nagy  

hagymatáblák. A busz utasainak elmagyaráztam, hogy Makó és környéke tradicionálisan a 

magyar hagymatermesztés fellegvára. Kitűnő minőségű hagyma, amit külön eljárással  ültetnek, 

dughagymáról ültetik, és ősszel betakarításkor felhevítik, hogy ne csirázzon ki idő előtt. Ekkor 

már megérkeztünk Ferencszállásra, amelyet valamikor Kukutyinnak hívtak, s a falu népe kérte, a   

falu nevének megváltoztatását. Miért? Ezt onnan tudom, hogy egy előbbi utazásunk alkalmával 

Albert Ferenc professzor, az örök mesemondónk, elmondta, hogy létezik egy magyar közmondás    

amely így szól: „Menjünk Kukutyinba zabot hegyezni!”, ilyenkor persze mindenki arra gondol, 

hogy egy hiábavaló munkáról van szó, hisz’ a zab úgyis hegyes, azt nem kell tovább hegyezni, s 

külön célja sincs a hegyezésnek, s a közmondás csak ugratás. De nem így van, a valóságban  

evvel a mondással csak a falubelieket ugratták a szomszéd falusiak. Pedig e mondásnak  

megtörtént alapja van. A falu a Maros partján terül el, síkvidéken s az egyik árvíz alkalmával  

elöntötte a Maros partján vetett, már érett zabot, amelynek csak a hegye maradt ki a vízből, s 

ekkor döntöttek úgy a Kukutyin-beliek, hogy úgy mentik meg az árvízből a zabot, hogy  a  hegyét 

leszedik, vagyis „hegyezik”. Így lett gúny a mentési munkából. Vagyis mentek a kukutyiniak, 
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zabot hegyezni!  

 De ne maradjunk le buszunkról, s csodáljuk a magyar mezőgazdaságot az ablakból. A  

gyönyörű rózsatövekre hívtam fel a buszban ülő, most már útitársak figyelmét Szeged felé 

közeledve. Még nem voltak kinyílva rózsák, de gyönyörű látványt ígértek. Szőregen jártunk a 

magyar rózsa hazájában.  Szegeden  áthaladva emlékeztettem a szegedi árvízre, amikor Temesvár 

volt éppen  az elsők között, aki segítséggel jött  Szegedre. Még  felhívtam a szegedi Domnak a 

város felett kiemelkedő tornyaira a figyelmet, s buszunk máris elhagyta Szegedet és  

belegázoltunk az alföldi zöldségtermelők fóliasátrainak sokaságába. Mórahalmáról, s az ott 

tevékenykedő, első magyar  zöldségtermesztő szövetkezetről meséltem útitársaimnak. 

Aztán egyre ismeretlenebb lett a táj, s az útitársak is kezdtek elbóbiskolni, befejeztem 

mondókámat, és utazók lettünk. Mindenki el volt foglalva, saját gondolataival. De volt aki az 

ablakra szegezte szemét és nézte a magyar falvakat, városokat, Budapestet és a dunántúli tájat. 

De nemsokára, újból határra értünk, az osztrák-magyar határra. Csapatunk nem volt vidám 

csapat, vegyes összetételű volt, s kevesen ismerték közelebbről egymást. A határon érkeztünk 

meg az Európai Unió, akkori határára. Az osztrák vámosok külön is vizsgáltak meg, s külön  

bejárón is engedtek be, a nem európai uniós tagoknak szánt bejárón. Amíg ott vártunk, tanúi 

voltunk, egy  komoly busz vizsgálatnak, amelyben az osztrák vámosok, kirámoltak egy román 

buszt. A vám tele volt kis  asztalokkal, s az asztalok  tele, minden csencseléssel kapcsolatos  

termékkel. Látszott, hogy kitűnően dolgoznak az osztrák vámosok. 

 Minket lazábban  vizsgáltak, mert bizonyára nem voltunk gyanúsak. De amikor átléptük a 

határt, már sötétedett, így Ausztriát végig aludtuk. Bécs körül még az ablakból néhány fényképet 

tudtunk készíteni és elszakadt a film. Végleg csak Németországban ébredtünk meg, már 

hajnalodott. 

    S most egy kicsit szemergélek az akkor megírt cikkekből, amik megjelentek a Heti Új 

Szóban akkoriban. 

      Az éjjel, sok esetben Ausztriában és Németországban a borsos árak, kiverték az álmot a 

szemünkből: egy liter ásványvíz 4,5 márkába, (45.000 lejbe), került az autópálya széli bárban. 

Nem volt mit tenni:megszomjaztunk. De a későbbi látvány mindent, mindenért kárpótolt: Az út 

mentén feltűntek a rendezett német falvak, gyönyörű friss szántások, búzavetések, szakaszos 

legelők. A térdig érő fűben fehér-tarka tehenek legeltek. A kora tavasz ott is esős volt, hamar 

megindult a természet. Elértük, majd elhagytuk Hamburg kikötőjét, majd kb. egy órát lépésben 

araszolva egy alagúthoz értünk, ahol a kétsávos út négysávosra bővült. A dán-német határt  

Flensburgnál léptük át. De addig is, a kezdeti csodás táj eléggé egyhangúvá vált mert az 

autópálya kikerüli a falvakat, városokat. Az én erdélyi szemem, inkább a változatos falvak, 

városok és mezőgazdasági területek tarkaságához volt szokva. A határátlépést, csak abból tudtuk 

meg, hogy az ablakon át olvastuk: Danmark. 

    A dán határ, egy cseppet szegényebbnek tűnt, itt gyengébb a földek. minősége, több az 

erdő. De tovább haladva megérkeztünk Dánia szívébe, a Jütland félszigetre, Aarhus város 

környékére. Érkezésünkkor, már délután volt és vártak, a  határban a szétszórt dán tanyák, házak. 

Dániában kevés a falu, a farmerek leginkább a tanyákon élnek. 

 Nemsokára megérkeztünk Silkeborgba, ahol a Sohajlandi Gazdák Egyesülete és a 

Koldkaergard Agroforum képviselői vártak programmal a kezükben. Délután 3-kor érkeztünk a 

kb. 2000 km-es autóútról, egy kicsit fáradtan és álmosan, de kávéval és teával vártak, s így  

rögtön elkezdődött az ismerkedés és a program. Egy bájos szőke dán tanárnő, Dániában ki nem 

szőke?, ismertette az aznapi programot, s érdekességként mindegyikünket megkérdezett 

elvárásairól, óhajairól amelyek  rögtön számítógépes nyilvántartásba kerültek.  

 A  vendéglátóink gondoskodtak arról, hogy az előadásaikat, ismertetőiket megérthessük,  
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s ezért egy ott élő román nevű tolmácsot fogadtak. Bemutatkozáskor a tolmácsunknak nagyon  

tipikus román neve volt Elena Mateescu, de bennem egy kis ördög, miután megláttam és 

megszólalt úgy súgta, hogy a tolmácsunk nem román, s kerestem az alkalmat, hogy megtudjam 

milyen nemzetiségű. Én egyre inkább magyar nemzetiségére kezdtem gyanakodni. S rövid időn 

belül egyik szünetben mellé állva, magyarul szóltam hozzá és megérzésem beigazolódott, 

magyarul válaszolt a kolozsvári születésű Kovács Ilona. Szerencsénk volt vele mert mindent amit 

dánul hallottunk ő lefordította nekünk, sőt nekem sokszor magyarul is elmagyarázta. Igaz, nem 

minden esetben tudta lefordítani a dán mezőgazdasági szaknyelvet de körbemagyarázással   

megértettünk mindent. Nagyon magányos nő lehetett, mert nem nagyon vegyült közénk, egy 

kicsit hideg természetűnek ismertem meg.  A közeli Viborg városból érkezett meg minden nap. 

 Vacsora következett, s utána megtartották az első előadást amelynek témája a dániai  

mezőgazdasági tanácsadási rendszer ismertetése volt. Dániában a mezőgazdasági tanácsadási 

rendszernek évszázados hagyománya van és magas fokú szervezettségű, amelyet a gazdák  

tartanak fenn. 

 A dánok precíz emberek, s ezért már délután megtartották az első előadást amelyet a 

meghívó szervezetünk a Sohajlandi Gazdák Egyesületének főtitkára Niels Elvstrom a két 

farmmal rendelkező farmer tartott. Érdekes volt róla feljegyezni, hogy három fia közül, kettő 

mezőgazdasági Főiskolára járt Koppenhágában, (egyik általános mezőgazdaságira, a másik 

állatorvosira), s a harmadik  repülőmérnöknek készül. Ez a helyzet nem általános, jegyezte meg, 

mert akkoriban Dánia mezőgazdaságában már nagyon kevesen dolgoztak. Míg a 90-es évek 

elején 60.000-en, 2000-ben csak a fele 30.000-en. A dán mezőgazdaságra a hobbi-mezőgazdaság  

lett a jellemző, (a hétvégi mezőgazdaság, s leginkább a virágkertészet). Ez annak a 

következménye, hogy akkoriban Dániában kevés fiatal választotta a mezőgazdasági pályát. 

Előadásában halhattuk, hogy Dániában nincs földöröklés mint nálunk. Ott a kiszemelt fiú, 

leginkább a legnagyobb, meg kell vegye a farmot az édesapjától pénzel, amiben igaz segít az 

állam is kölcsönökkel. S azt is megtudtuk, hogy Dániában nincs nagybirtok, 30 ha körüli a 

legnagyobb farm. 

 Ezután  végre elfoglalhattuk hálószobáinkat, amelyek takaros kis építmények voltak sok-

sok  kétágyas  szobával. S legvégére ágyba  is kerülhettünk, álmosan, fáradtan. 

 Reggel hűvös reggel várt, olyan csíki áprilisra emlékeztető, éles levegőjű reggel. Ez még 

frissebbé tette társaságunkat, és az ebédlő előtt gyülekezve, egyesek a szivarosok cigarettára 

gyújtottak, de amikor kezdték eldobálni a csikkeket, többen a kollégák közül rájuk szóltak, 

mutatva a tiszta udvart...Ott Dániában a csikket nem szokták eldobálni az utcákon, tereken szerte 

szét, világosított fel, az akkor megérkező románul beszélő tolmácsunk. 

 Belépve az ebédlőbe, roskadozó svéd asztalokon, rengeteg dán feldolgozású étel várt, nem 

győztük a válogatást. Mindent megpróbáltam kóstolni, de nem sikerült, mert olyan  gazdag volt a 

választék, hogy mindegyik reggeli étel megkóstolása lehetetlen volt. A  kóstolásból bőven maradt 

a következő napokra is. Leginkább, a dán ételeket  vadásztam. 

A finom és bő reggeli után, kissé megfáradva ültünk újra be, az előadásra. Előadónk a 

Dán-Magyar Kulturális társaság vezetője Thomas Bersten úr volt, aki  Kecskeméten ütötte fel 

központját, és nem Budapesten, pont azért, amint elmondta, hogy közelebb legyen a vidéki  

emberekhez s így jutott el ahhoz, hogy román csoportot is utaztathatott Dániába, a Dániai 

Demokrácia Alaptól nyert  pénzből. Ennek a dániai Alapnak a fő célkitűzése volt, hogy a volt 

kommunista országok polgáraival megismertessék a dániai demokrácia alapjait és működését.  

Mi ennek a jegyében jártuk, két héten keresztül Dánia útjait, s látogattuk demokratikus 

intézményeit. Vendégfogadóink egy magán alapítványú Mezőgazdasági Tanulmányi Központ, az 

előbb jelzett Agrofórum vezetői voltak,  amelyet  dán farmerek részére hoztak létre, a farmerek 
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támogatásával és azok oktatására. Itt dán szakemberek oktatják, minden évben a farmereket, s 

ehhez az állam mindössze 5 % támogatással járul hozzá, mégis évi bevételük 35 millió korona. 

Az épület nagyon szép, és a szabadban van, valahol kint a falu szélén, magányosan de rendben 

tartva, kitűnő út vezet oda. Évente több ezer hallgatójuk van, akik 30-100 férőhelyes  termekben, 

30-as csoportban tanulnak saját pénzükön, 50 tanár előadásában. Az épület társalkodójában Tv,  

szórakoztató játékok, asztalitenisz áll, a hallgatók rendelkezésére. Számunkra nagyon érdekes 

volt, hogy a hűsítők és a szeszes italok, (amik nagyon drágák különben),  a teljes bizalom alapján,  

eladó nélkül vannak válogatásra kitéve, s fogyaszthatók úgy, hogy az elfogyasztott italok árát, 

egy perselybe teszi minden  fogyasztó.         

 Mi is használhattuk ezt a rendszert, s remélem, hogy a persely kiürítésekor utánunk sem 

volt hiány mint az őslakos dánok után. Amint jeleztem Dániában, a szeszes ital nagyon drága, 

csak a román bor volt 30 korona literenként, más borok 100-200 koronába kerültek. Nem tudom 

miért, de az épületben csak a dán 1-es és 2-es Tv csatorna volt fogható. Lehet, hogy ennek volt 

magyarázata. 

Viszont érdekes, hogy egy olyan épületben ahol ilyen nagyszámú személy fordul meg, 

étkezik, nincs konyha. Az ételeket készen hozzák gyárakból, itt csak felmelegítik és a 

svédasztalokon szolgálják fel. A levest nem ismerik, az étlapon rengeteg hal, saláta és más 

könnyű étel van. Leves helyett sört, hűsítőt ihattunk. Általában háromféle kenyeret szolgálnak 

fel, de csak a dietetikus van felszeletelve. A kenyérben a gabonamagvak, egészben vannak, s a 

fehér kenyeret szalvétában csomagolva adják kézről kézre, és mindenki annyit vág belőle 

amennyit  meg óhajt enni. Az étkezésük is, mind nagyon sok más minden, Dániában nagyon 

észszerű, az ételek nem zsírosak, sok a könnyű saláta, vágott káposzta, párolt zöld paszuly, cékla, 

hámozatlan hónapos retek és uborka, amit héjastól fogyasztanak. A krumpli az asztalra kétféle 

képen jut el, meleg vízben héjában sütve-főzve, és sztaniolban csomagolva. 

 Legfinomabb édességük a gyümölcsfagylalt, amit palacsintában szolgálnak fel. S még a 

dánok mondják, hogy társadalmuk nem ideális, de tulajdonképpen ők sem akarnak mást, még 

ideálisabbat. Kitűnő vendéglátásukat a TAK dán szóval köszöntük meg.  

 S még mielőtt Dánia megismerésének útjára indulnánk, elmondom az előadásokon 

tapasztaltakat, egybefoglalva. Egy következő előadást Kirsten Olsen tanárnő tartotta egy 

borzasztó hosszú címmel: „A dániai társadalom demokratikus elvei, (polgárok, a család, 

közhivatalok, községek, megye és az állam), a dánok és Dánia, (a dán demokrácia előzményei, 

fejlődése, történelme és felépítése”. Ezen előadás keretében ismertük meg a dán nacionalizmus  

jellemzőit és létezését. A tanárnő elmondta, hogy a dán gyerekek nem szívesen tanulják a német 

nyelvet, mert a németek Dánia semlegessége ellenére, elfoglalták az országot, az II. Világháború 

folyamán. Ezért inkább az angolt tanulják, a dán gyerekek. Elmondta, hogy az egész ország 

lakosságának, nagy erőfeszítésébe került a Dániát Svédországgal összekötő tenger feletti híd, 

amely t.k. újra összeköti a valamikor dán földet s, hogy ugyanilyen erőfeszítés árán tervezik 

megépíteni a dán-német hídat, amely újra csak a régi  történelmi dán földet, köti majd össze.  

  Egy román, láthatóan  nacionalista érzelemmel bíró útitárs, valahogy érintve érezhette 

magát, és nemzetét, rögtön megkérdezte, hogy ezek a hídak nem-e arra épülnek, hogy 

visszaszerezzék ezen régi dán földeket? Rögtön jött a rövid meggyőző válasz, „Nem, nem erre 

épülnek!” Ami egy európai gondolkodást megjelenítő válasz volt, s ami láthatóan nem győzte 

meg román útitársunkat. Benne volt az állandó Erdély-vesztés lehetőségének félelme! 

 Az előadásból tudtuk meg, hogy a II.-ik Világháború alatt, a németek által elfoglalt dán 

területeket, nem kapták vissza, a háború után, s így jelentős dán kisebbség él Németországban. 

Milyen érdekes, a mi esetünkben, a magyarok által a II.-ik Világháború folyamán jogosan 

visszafoglalt területeket, vissza adták a nagyhatalmak sorban Romániának, Szerbiának és 
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Csehszlovákiának. Miért volt ez itt így, s ott másképp?, tevődött rögtön bennem fel akkor is, ma 

is a kérdés, amire nincs válasz. Pedig Németország volt az, aki elvesztette a háborút, és nem 

Dánia. 

 Az előadás keretében hallottam először Unión belüli véleményt a csatlakozásról. 

Előadónk elmondta, hogy Dánia  szívesen csatlakozott az Unióhoz, mert amit  termelnek mindent 

értékesíteni tudnak, a kapott kvóták alapján. Jól működik például, a tejkvóta rendszer. Ami 

viszont kihangsúlyozottan nem tetszett nekik, az a „francia bürokrácia” megléte az Unióban. 

Csak néhány, számomra érdekes kérdést emeltem most ki, mert az előadásból bőven volt 

alkalmunk megismerni, a dán élet jó, és kevésbé jó oldalait, történelmüket, demokráciájuk 

születését, működését. Az előadásokból kitűnt, hogy a dánok a társadalmukat nem tartják 

ideálisnak, sok javítani való van még, hallottuk. S akkor a mi társadalmunk? Kitűnt, hogy a 

dánok nagyon szeretik a szövetségeket, náluk mindenki  szövetkezik. Legutóbb az adósok léptek 

szövetségre azért, hátha sikerül eltörölni az adósságaikat, mondotta az előadónk, nagyot nevetve. 

Ha  jól vagyok informálva, a mai napig sem sikerült nekik. 

  Legerősebb szövetségeket a mezőgazdaságban találunk, mondotta. S azt is 

kihangsúlyozta, hogy nem tartják jónak az Európai Unió politikáját mert azt a nagy államok  

uralják. Véleményük szerint létre kell hozni minél előbb, a kis országok szövetségét, s így a 

hangjuk is jobban fog érvényesülni. Az előadást egy reánk is nagyon érvényes dán jelszóval 

fejezte be: „Amit a dánok elvesztettek a történelmük során területben és lakosságban, azt otthon  

belső építkezéssel  kell vissza nyerni”. 

A dánok nagyon gyakorlatias emberek. Amikor történelmük során elvesztették 

gabonapiacaikat, áttértek egyszerűen az állattenyésztésre. S most amikor rájöttek arra, hogy nem 

tudják a megtermelt tojást és csirkét  az Eu-ban eladni, mert máshol olcsóbban és kialakult piacra 

termelnek, úgy határoztak, hogy dán törvénnyel fogják meggátolni a szárnyasok tartását és úgy 

határoztak, hogy Dániában az Eu jogszabályaitól eltérően, egy négyzetméter területen csak 5  

szárnyast szabad tartani, szemben az Eu-ban kifizetődő 7 darabbal szemben. Így teljesen 

gazdaságtalanná tették a szárnyasok tartását és csak tejet, húst és sertéseket termelnek, tartanak. 

 A tartalmas előadást kötetlen beszélgetés követte, amelynek keretében az útitársak is 

tettek fel kérdéseket, de a tanárnő is. Egyik kérdése arról szólt, hogy a Ceauşescu időszakban 

voltak-e  etnikai alapon erőszakos kitelepítések?  S a másik érdekes kérdése, így hangzott, hogy  

mondjuk el, Romániában hogyan érzik magukat a nemzetiségiek? A többségi kollégák rögtön a 

hivatalos román álláspont alapján válaszoltak. Nemzetiségi csak egyedül én voltam és Dózsa 

mérnök, akiről akkor még nem  tudtam, hogy magyar. Felálltam s csak annyit mondtam: „Ha Ön 

megakarja tudni, hogy hogyan élnek Németországban a dánok, ne a németeket kérdezze meg 

hanem a dánokat!” Úgy érzem, megértette amit mondani akartam a kérdező, előadó hölgy. 

A román kollégák rosszallóan néztek reám, mert érintve érezhették magukat. De így volt jól! 

 Ezen előadás után még voltak további előadások. Egyik a híres és  nagy hagyománnyal 

rendelkező dán népfőiskola rendszerről szólt, a folkeholskole-ról, amelyet N.F.S Grundtvig 

indított el 1844–ben, s amelyek azóta is megszakítás nélkül működnek. Itt az iskola bevégzésétől, 

a koporsóig mindenki tanulhat. Az oktatás pénzbe kerül, és nincsenek vizsgák, s egy életre szól. 

Itt tanulják meg a dánok, a demokráciát, toleranciát, itt erősödik öntudatukban, és itt ismerik meg 

a fejlett  munkamorált. Nagyon érdekes előadás volt. 

 A következő előadás témája, a dán kultúra és történelem volt, talán I. Kékfogú Haraldtól, 

aki először egyesítette a dánokat és térítette a keresztyén hitre, egészen a II. Világháború dán 

ellenállásáig. Nem csoda, ha a dánok nem szeretik a németeket, mert egymás után kilencszer 

veszítettek háborút ellenük. Dánia ma alkotmányos királyság. A kulturális témában csak Hans 

Christian Andersen mesemondóról és a Hamletről számolok be. Az iskolánk ahol el voltunk 
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szállásolva egy dán szépíró nevét vette fel az  S.  KIRKEGAARD-ét. 

Érdekes előadást hallgattunk még, a dán mezőgazdaság szövetkezeti életéről, ahol a dán 

farmer termel, és saját tulajdonú szövetkezeteiben dolgozza fel és értékesíti sajtját, húsát stb. 

Hallottunk az állami kölcsönökről, támogatásokról és a farmerek elégedetlenségeiről az 

állammal, az Eu-val szemben. A dán farmer küldi képviselőjét a Folketingbe, s ő  is fizeti és hívja 

vissza, ha nem képviseli megfelelően. Panaszkodott az előadó, hogy az elmúlt év veszteséges volt 

a sertéstenyésztésben azoknak, akik sertéshúst értékesítettek, de a malacoknak jó ára volt. 

Érdekes számot hallottunk, és pedig, Dánia egész lakosságából csak 4 %-a dolgozik a 

mezőgazdaságban, 26 % az iparban és 70 % a szolgáltatásokban. A mi számainkkal össze sem 

lehet hasonlítani. Ez alkalommal láttunk egy mezőgazdasági   gépekből összeállított múzeumot. 

Néztem a gépeket, s ott láttam olyan  gépeket a dán múzeumban, amelyek nálunk még a földeken  

dolgoztak. 

 

 
Dániai mezőgazdasági Múzeum. Az ilyen gépek nálunk még ma is dolgoznak 

 

 Utána, útnak eredtünk a buszunkkal, a kecskeméti Varga-busszal, hogy bejárjuk  Dániát. 

Napi úti céljaink mezőgazdasági és történelmi, vallási célúak voltak. Előre kell bocsájtanom, 

hogy kitűnő útjaik vannak a dánoknak, egészen a szántóföldekig. Egész  Dániát összeutazva,  

csak egy helyen láttunk egyetlen kátyút. S rögtön hozzáteszem azt is, hogy szintén csak egy darab 

papirt láttunk, amit a szél szabadon fújt, máshol mindenütt általános rend és tisztaság, csak a 

szaggal van baj. 

 Útjaink során láthattuk, hogy a mezők sárgák voltak, a repce vetésektől, és zöldek a 

rozstól, zabtól, búzától, lucernától. Nagyon szép vetések voltak, a szabályos négyszőgalakú 

földeken,  a sarokban levő farmer tanyaházakkal, amelyek az 1830-as földreform óta alakultak ki 

így. Az ekkor kapott földek sarkaira tömegesen építettek házat, az új tulajdonosok. 
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Trágyalé kihordás förtelmes illattal 

  

 De ottlétünk alatt volt az ideje, a földek megtrágyázásának.  Szavamra mondom, hogy a 

mi erdélyi trágyahordásunk sokkal egészségesebb mint az ottani, pedig ott a trágyalevet nagy zárt  

tartályokban szállítják, de ami utána folyik, az a kibírhatatlan szag. Reggel korántól késő estig, 

állandó volt ez a penetráns, elviselhetetlen trágyalé szag. A dán farmer, a sertés és szarvasmarha 

trágyát nagy kerek tartályokban fogja fel és onnan szippantóval szippantja ki, amikor a földekre 

akarja kiszórni. Förtelmes munka lehet, mi alig bírtuk ki, a vele való munka nélkül is. Pedig a 

trágyalé, csak akkor érintkezik a levegővel, amikor a földre kerül. Nem tudom, hogyan viselik el 

ezt a borzasztó szagot azon nagyszámú dánok, akik a hétvégeken hoby mezőgazdaságot  

folytatnak. A buszunk ablakai, ajtói állandóan zárva voltak és mégis bejött a trágyaszag. Hiába a 

dánoknak is van még javítani valójuk. S itt jegyzem meg, hogy amikor Koppenhága felé 

tartottunk, ott már nem volt olyan nagyon elterjedve a trágyalé szag, ott már kevesebb a 

mezőgazdaság. De ott belefutottunk egy óriási dögfeldolgozó hatókörébe. A gyár is óriási volt, de 

a szag is még borzasztóbb, mint az eddig tapasztalt trágyalészag, s ami úgy egy félóráig kísért 

bennünket. Nagy megkönnyebbülés volt, amikor  szabad, szagmentes területre értünk. 

A harmadik vagy negyedik napon, egy dániai Mezőgazdasági Kísérleti Állomásra 

érkeztünk, ahol állatokon kísérleteztek. Az épület nagyon rendezett épület volt, de amit ott láttam 

azt sohasem felejtem el. Szerintem törvényes állatkínzás folyt ott, amikor vagy 8-10 tehenen 

emésztési kísérleteket végeztek, s ehhez a szúrcsapon keresztül bevezetett csővel mintát vettek a 

tehenek gyomrából a tudomány nevében. Sajnáltam a szép fekete-tarka teheneket. Hamar ki is 

mentem, és inkább az udvaron levő cement sertéskondát néztem. Azok ott álltak megmerevedve  

de sértetlenül, nem volt a  gyomrukban benne a  cső. Ilyen kegyetlen a dán tudomány?  

 Délután egy dániai temetőbe jutottunk el, amelynek rendezettsége nagy hatással volt 

reám. Rendezett sírok, egyenes utak és ösvények, virágok, fejfák. Egy kicsit hasonlított a 

kolozsvári Házsongárdi temető aljához. A temető elárulja, hogy a dánok milyen nagy tiszteletet 

adnak halottaiknak. Ez a  temető Jelling falu szélén van, a runa írásos kövek alatt. Miután  

megtekintettük a temetőt, felmentünk a temető felett levő 2 jellingi runa írásos kőhöz, a két  

halomhoz, és a 11. században épült templomhoz. 

 Ez a hely t.k.  Dánia megalakulásának és a keresztyénség felvételének a dokumentuma. A 

runa írásos kövek a X. századból származnak. A felső kisebb kő felirata „GORM király állítatta 

ezt az emlékkövet felesége THYRA, Dánia büszkesége, emlékére”. A nagyobb kövön a következő 

felirat olvasható: „HARALD király rendelte ennek a kőnek a felállítását apja GORM emlékére, és 

anyja THYRA emlékére, az a HARALD, aki meghódította magának egész Dániát és Norvégiát és 

keresztyénné tette a dánokat”. S az idegenvezetőnk megjegyezte, hogy Norvégiát a Harald király 
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még életében el is vesztette. Ezeken a köveken látható Észak-Európa legrégebbi Krisztus 

ábrázolása. 

 A két halom, valamikor sírokat rejtettek, ma ki vannak ürítve. Lépcsőkön felmentünk a 

tetejére, ahonnan szép kilátás van a falura és környékére. 

            Ez a  látogatás, a dán történelem megismerését segítette elő. A templom is ízlésesen van 

berendezve. Ha jól emlékszem ebben a templomban de lehet, hogy egy másik templomba  

voltunk húsvét első napján. A templom a tengerészek temploma volt, ahol egy nagy  fából készült 

hajó volt felfüggesztve, ami a tengerészetet jelképezte. Érdekes volt megnézni, azt a nagyon  

cirádás kőfaragású halotti emléktáblát, amelyet egy környékbeli nagy gazda, földesúr rendelt 

meg, s nem fizetett ki az elkészítőjének, amire a megrendelő férj és feleség neve nincs is felírva, 

épp ezért. A  parókus elmagyarázta a templom történetét, amelyet mély csendben hallgattunk 

meg. Amikor befejezte mondandóját a dán evangélikus pap, a román kollégák megkérték, hogy 

engedné meg, lévén húsvét első napja, hogy elénekeljenek egy román-ortodox egyházi éneket. S 

miután egy kis gondolkozás után, a pap megadta az engedélyt rázendítettek egy nagyon szép 

dallamú román-ortodox húsvéti dalra. Eddig én sem hallottam. Engem is meghatott a gyönyörű 

dallam és az improvizált kórus, ünnepélyes éneklése. Általában a román ortodox dalokat, hosszú 

szöveggel és elnyújtott dallammal  ismertem, előbb majd kirázott a hideg, hogy részem lesz egy  

hasonló szokásos dallamnak. De ahogy szállt a dal a templomban felfelé, és töltötte meg az egész  

templomot, egyre jobban, én is a húsvéti ünnep részese lettem. Beolvadtam a nagyon szép  

húsvéti dalba. Nem gondoltam soha, hogy egy román-ortodox egyházi ének ennyire meg tud 

hatni. Magamban egy református zsoltárunk megható, felemelő, ünnepélyes dallamához 

hasonlítottam. S így össze olvadva, ünnepeltem én is a román kollégákkal a húsvét szent ünnepét. 

Nagyon szép emlékként maradt meg bennem, ez a dániai templomban való húsvét ünneplés. 

Köszönöm a román kollégáknak s az ottani dán papnak, ezt a magasztos húsvétot. 

  Végül, festett román húsvéti tojások, és kalács került elő, amivel megkínálták a dán 

lutheránus papot, s látszott a papon, hogy szívesen veszi el a felkínált kalácsot, mert őt is 

meghatotta a gyönyörű ortodox dal. Előbb, egy pillanatra megtorpant, amikor engedélyt kértek a 

dal eléneklésére, ortodox dal egy evangélikus templomban, gondolhatta de belegyezett, s jól 

döntött. Emlékezetes dániai húsvéti ünnep volt! 

 A  következő úti  célunk, egy dániai önkormányzati központ vagy polgármesteri hívatal 

volt, ahol megismerhettük a dániai adminisztrációt. Már az épület is más, mint mifelénk volt 

akkoriban. Praktikusan kiképzett szobák, már akkor számítógép mindenütt, konyha és étkezde a 

hivatal dolgozójának, kényelem mindenütt, tisztaság és ésszerűség, s egy előadás a polgármester 

részéről, majd egy finom ebéddel záruló látogatás. A falu ahova ellátogattunk, tiszta utcákkal várt 

és az akkor zöldelni kezdő díszfákkal. Akkor láttunk egész Dániában, ahol rengeteg tehén van, 

egy csordát amely a legelőre ment és utánuk maradtak a lapótyák, de nem sokáig, mert jöttek  a 

szemetesek és rögtön feltakarították. Nálunk a verebek segítettek mindig ebben a munkában 

addig amíg a szél, a nap, fel nem  szárította és el nem fújta. 

 Jártunkban-keltünkben, felfigyeltem arra a dán sajátosságra, hogy a dán házak körül nincs 

bekerített udvar, (Dániában tolvajok sincsenek). Itt nincsenek zöldséges és gyümölcsös kertek 

sem, a zöldséget és gyümölcsöt rendelésre haza szállítják, tudtam meg, ezért nem érdemes a  kerti 

munka. De minden ház mellett, van egy pár négyzetméteres üvegház amiben virágokat  tartanak, 

termesztenek, hobbi színten. Érdekes, vendéglátóink szerint sokkal több hobbi gazda van 

Dániában, mind rendes farmer. Ez is dán sajátosság.  

   Sok helyt az út mellett, csak egyszerűen a falnak döntött kerékpárt láttunk. S kérdés 

tettünk fel vendéglátóinknak, hogy miért van annyi kerékpár gazda nélkül, az utak mentén, 

leginkább az autóbusz megállókban? A válasz egyszerű volt. A dán farmer ha városra vagy a 
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szomszédjához megy, kerékpárral indul és érkezik meg az első autóbusz megállóba, s ott felszáll 

a buszra, a kerékpárját pedig lezárás nélkül ott hagyja addig, amíg visszatér és vele vissza 

karikázik tanyájához. Dániai sajátosság! 

           Egy  dán zabot termesztő farmer, akit meglátogattunk, elmondta  nagyon egyszerűen, hogy 

30 éve nem zárta be gabonaraktárát, s gépei sincsenek lakat alatt. Ott vagy még nem találták fel a 

tolvajt, vagy elfelejtették már létezését?!  

A dán nép szerencsés nép, tudja mit akar, mit csinál, kitűnő neveléssel és kitűnő példákkal 

rendelkezik, s mindezt  a dán állam, népének állandó nevelésével éri el. 

 Közben vendéglátóink alkalmat kerítettek arra is, hogy megismerjük Dánia történelmének  

utunkba eső emlékhelyeit. Így láthattuk, egyik emlékezetes csatavesztésüknek a helyét és egy 

mocsáron végig húzódó fahíd maradványait, amelyet akkor építettek, amikor meg kellett menteni  

a dán hadsereget a mocsárból. Ez a hely, a  régi dán hadseregnek az útja volt. 

 Ugyanakkor elvittek a Balti tenger partjára is és így én is meg mosakodhattam a Balti 

tenger vizében. Itt egy olyan szigetre mentünk be, száraz lábbal,  egy hosszú,  nagyon  köves 

úton, amely a tengerben volt kirakva, s egy  régi  templom és vár  romjaihoz vezettek. 

Útközben, egy ebédre megálltunk, egy takaros útszéli vendéglőben. Hagyományos dán 

tisztaság, rend és csend fogadott. Hamar asztalhoz ült az egész autóbusznyi társaságunk 

kiegészülve a két magyar buszvezetővel, vendéglátóink részéről a velünk  tartó idegenvezetővel 

és a tolmáccsal. Megtelt a kis vendéglő nagyobbik terme, s vártuk, hogy jönnek a pincérek, de 

csak egy férfi, a tulajdonos, a felesége és a lánya jött felszolgálni, de úgy, hogy az ételt is ők  

készítették el. Meglepetésünkre nagyon gyorsan felszolgáltak, s még fagylaltot is kaptunk,  

persze dániason, palacsintában.   

 Gyors kiszolgálásuk és a finom ebéd arról győzött meg, hogy pincér nélkül is lehet 

vendéglőt fenntartani, csak hozzáértés és akarat kell, meg okos szervezés. Kérdésünkre, hogy 

miért nincsenek pincérek, azt a választ kaptuk, hogy  a pincér nagyon sokba kerül, s a család elég 

arra, hogy sikeres vállalkozást tartsanak fenn. Evvel is okosabbak lettünk. 

 S eljött a nagy nap, amikor magyar buszunk motorja felzúgott és Koppenhága, Dánia  

fővárosa felé indultunk. A kecskeméti Varga-busz két fiatal vezetőji, a leghosszabb útra  

készültek velünk Dániában. Igaz, ügyesen állandóan váltották magukat, a  kormánykerék mellett,  

és biztosan vezették a hatalmas buszt, sohasem vétve a  vezetés semmilyen szabálya ellen, s  

masinájuk sem romlott el. Biztonságban érezhettük magunkat, még román kollégáink is dicsérték 

a fiatal magyar buszvezetőket. 

 Aarhuson mentünk keresztül, amely Dánia talán második legnagyobb egyetemi városa. 

Mindenhol tisztaság, és egy rendezett város fogadott. S nemsokára, megérkeztünk az első 

átkelésre a Jütland, (németül), szigetről a Fyn szigetre, kompon keltünk át kellemesen   

ringatózva. S itt saját zsebből kellett fizetni az átkelés díját, ami azonban kibírható volt, nem 

terhelte meg nagyon a zsebünket, ami bizony elég üres volt. Ez a sziget tulajdonképpen, egy 

áthidaló sziget, a nagyobb Jütland és a fővárost is magán viselő Sjaeland sziget között. Itt van egy 

nagyon kellemes városa Dániának Odense. E város arról híres, hogy itt született a dánok nagy 

mesemondója Hans Cristian  Andersen. A várost a régi épületek jellemzik, s mi éppen csak egy 

lélegzetvételre álltunk meg, hogy Koppenhágában több időnk legyen. Tovább utazva a sziget 

partjára érkezünk, ahol egy 18 km hosszú, modern függőhíd fogadott, amelyen átkelhettünk, s 

alattunk a Balti tenger vize hullámzott. Nagy élmény volt, mert addig ilyen hídon közülünk senki 

sem kelt át. Felettünk repülőgép húzott el, alattunk óceán járok úsztak nyugodtan, mellettünk 

sebes modern vonatok vágtattak el kb. 200 km/óra sebességgel és kiskocsik százai. Elcsodált a 

dán mérnökök merész tervezése és Dánia iparának erőssége. A függőhíd műszaki adataira már 

nem emlékszem, de a kicsi 5,3 milliós nép által alkotott függőhíd dicsérte, a dánok életre 
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valóságát. Élvezet és öröm volt a függőhídon 18 km-t utazni, érdekesnek és biztosnak éreztem 

pedig, alattam ott ringott az  északi szél fújta Balti tenger. Persze a hídra  fizetőkapukon keresztül 

jutottunk fel, ami azt jelentette, hogy a dán  királyság adminisztrációja a befektetett pénzt vissza 

akarja kapni. Ami normális is,ugyanis a függőhídon való átkelés amellett, hogy biztonságosabb, 

gyorsabb is, mint a lassú kompokon való utazás. Útközben jutott eszembe, a még a 

középiskolában földrajzból tanult, két szoros neve a Skaggerák, Norvégia és Dánia között, és  a 

Kattegat, amely Dánia és Svédország között van. Talán éppen az új függőhíd választja el a két 

szorost s így a rég megtanult, s akkor nem remélt ismeretségem velük, most testközelbe kerültek. 

A Skaggerák és a Kattegat a Balti tengerrel, sok minden más elfelejtett földrajzi megnevezés 

mellett megmaradt, talán épp különös nevük miatt. Pál András tanította meg. 

 De átutazva a függőhídon, még utazva több kilométert, végre elérkeztünk  

Koppenhágához. Első utunk a Koppenhágai Egyetem Állatorvosi Fakultására vezetett. Ide  úgy 

juthattunk el, hogy vendéglátónk a Parasztszövetség titkárának fia itt volt egyetemista és Ő kért 

engedélyt számunkra az egyetem megtekintésére. Az Egyetem gyönyörű virágos parkban van, 

öröm volt a virágok kavalkádjában járkálni és eljutni azokba az állatoperációs termekbe, 

amelyeket ha nem mondják, hogy ott lovakat, teheneket, juhokat operálnak, könnyen emberi 

operációs termeknek nézhettünk volna. Felszerelésükben, a tisztaságban, a rendben  könnyen 

összetévesztethettük volna, igaz egy cseppet a szagok azért csak árulkodtak. Végezve a 

látogatással, vendéglátóink előre bocsánatot kértek, hogy egy nap alatt nem lehet mindent  

megmutatni Koppenhágában, hiszen a város bővelkedik látnivalóval, s az időnk véges, estére 

haza kell jutnunk. Ennek a jegyében érkeztünk meg, a főváros központjába a 

RADMUSPLADSEN főtér közelébe, ahol rögtön a gyönyörű városháza tárult elénkbe. Próbáltam 

kibetűzni és magamban kiejteni a városháza dán nevét, ami nagyon hasonlít a német városháza 

megnevezéshez, csak egy kicsit kitekerve. Végül is sikerült, örvendtem. A koppenhágai 

városháza külső képe, megfelel a dán nép jellemének. Egyszerű és mégis impozáns épület.  Innen 

elmentünk a Stroget bevásárló utcába, amely a turisztikai  korifeusok szerint  a világ leghosszabb 

bevásárló utcája. Mi ebből csak egy órányit sétáltunk be, ahol mindenki zsebéhez mérten  

vásárolhatott, az otthoni szeretettjei számra. Ez messze nem hasonlított az egyiptomi bazárokhoz. 

Még egy napon sem lehet őket, emlegetni. 

  Meglepő volt, hogy a központban autók nem jártak, csak kerékpárral közlekedtek a 

dánok. S mihamar reá is akadtunk, arra a kerékpár halmazra, amelyből a dánok előveszik a  

kerékpárt megérkezésükkor, tiszta ingyen és bejárják vele a várost, s utána  vissza viszik és  

leteszik oda ahonnan elvették. Ezeket a kerékpárokat kb. 10.000 darabot ahogyan  

idegenvezetőnk mondotta, nem őrzi senki, s mégsem lopják el. A dán polgár, aki autójával a 

fővárosba érkezik, leteszi az autót a város szélén levő parkolóba, s onnan vagy  közösségi   

szállító eszközön, vagy kerékpárral bejárja a várost, és újra leteszi a kerékpár megőrzőbe, fenét 

nem őrzi, senki, csak az én nyelvem tévedt el a saját körülményeinket említve meg. Igaz nálunk 

nincsenek közösségi kerékpárok, mert pénz sincs arra, hogy megvegyék, de egy-két hét alatt  

mind a 10.000 darab elgurulna, még őrzéssel is. Mi nem vagyunk sem dánok, sem norvégok, sem 

svédek. Mi ott a Balkán szélén élünk! Vagy a szívében? 

  A séta után, a Királyi Palota terére  érkeztünk, ahol épp egy őrségváltási ceremóniát 

láthattunk. Igazolom, hogy nem hasonlított a Lenin mauzóleum melletti őrségváltásra. Ez 

ünnepélyesebb, csendesebb, de szebb is. A téren ott láttuk V. Frigyes dán király, hatalmas 

lovasszobrát, és egy  nagyon szép, szökőkutat. A palota felett nem volt ott a dán zászló, a király 

nem volt otthon. Még meglátogattuk a Kastellen erődítményt ágyúival, templomával és hatalmas  

védelmi rendszerével eljutottunk a parlament elé, ahol a dán parasztságnak adózik a dán nép 

avval, hogy egy sertés szobra köszönti az arra járókat. Vajon, hogy nézne ki egy juh egy 
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szamárral, a világ legcsúnyább épülete, a román parlament, a Nép Háza előtt?  

Még hátra volt a kikötő megtekintése, ahol nagy óceánjáró hajók árnyékában fogadott a 

„Kis hableány” a tenger partján, egy  nagyobb kőre felkuporodva Andersen meséjéből. Persze én 

is, és mindenki közülünk köszöntésként, lencsevégre kapta a kis hableányt. Hasonlót tesz  

köszöntésével, minden a kikötőbe érkező és távozó hajóskapitány is. Szép szokás! 

 Rajta keresztül egész Dániát köszöntik! Tovább lépve, meglepett az impozáns tőzsde 

épülete, amely a világ talán egyetlen hajózási tőzsde épülete. Már sötétedett, amikor a 

Koppenhága legvidámabb részébe a Tivoliba érkeztünk. Saját zsebre mehettünk be, de megérte. 

A hullámvasút, az óriás kerék, s a rengeteg házikó amelyben az élet majd minden szükségletét ki 

lehetett elégíteni, vidáman. Estére értünk vissza a kapuba, ahol már vártak, s visszaindultunk 

ugyanazon az úton, amelyen jöttünk, csak ellenkező irányban. Itt a Tivolival szembe van a dán 

parlament, a folketing. 

 Fáradtan ültünk be a buszba és mindenki elaludt és hamar csend lett, csak néha-néha  

hangzott fel egy-egy kisebb horkolás. 

 Otthon finom svéd asztal várt, amiről én a piros húsú, addig sohasem evett lazacot  

kedveltem meg. Fáradtan, de éhesen, hamar bevacsoráztunk és eltettük magunkat a következő 

napra. Reggel egy meghívásnak tettünk eleget a Niels Elvstrom részéről aki, a saját,  karácsonyfát  

termelő farmjára hívott meg. Ilyet még nem láttam, karácsony fákat előállítani a 

mezőgazdaságban, de ahogy értesültünk akkor, ez az ága a mezőgazdaságnak volt az egyik 

legbiztonságosabb. A kb. 20 ha-os  terület amin a karácsonyfákat termelte, 8-10 parcellára volt 

osztva, ahonnan minden évben betakarított egy nagyszámú karácsonyfát régi vevőinek eladva.  

Biztos munka volt! 

           Ezután egy olyan természetvédelmi területre mentünk, ahol meglepetésünkre az erdő 

amelyet meg kellett volna néznünk, az előző nap egyik viharában a földre feküdt. Borzasztó 

látvány volt, több száz hektár évszázados fenyőerdőt a földön leteperve látni. Nekem, ilyen 

látványban igaz már volt részem a csíki időmből, amikor a Piricske tetőn végig sepert egy  vihar, 

és letarolt több tíz hektár fenyő erdőt. A két látvány, csak nagyságában volt különböző.  Látva ezt 

a  szomorú képet, a földből egy kicsi, akkor alig kibujt fenyőpalántát szedtem ki, amit haza 

hoztam és Újszentesen elültettem. Tíz év múltán, szép karácsonyfám lett belőle, ami dániai örök 

emlék. 

            A következő napokban, meglátogattunk egy dániai sertés  tenyésztőt, egy  tehenészetet,  a  

környék legkisebb sajtgyárát és egy szövetkezeti  ellátó központot. 

          A dán sertéstartó, kb. 300  kocával rendelkezett, modern berendezésű  ólakban, önetetőkkel 

s csak egy alkalmazottal. Dániában minden farmer, csak annyi állatot tart, amelyet ő és családja 

el tud látni. S egy, vagy legtöbb két kisegítővel, mert a kézi munkaerő nagyon drága. A 

könyvelést a felesége végezte, a többi munkát a farmer és fia, meg az egyetlen alkalmazott. Igaz, 

a dán farmernek a falon, biztos kimutatása volt arról, hogy az év folyamán, hány darab malacot, 

milyen súlyban, milyen napon, kinek, hova, (leginkább Németországba), és milyen árban is kell 

leszállítania. Erről a dán szövetkezet gondoskodott, amelynek tagja. S ne felejtsem el, hogy 

ideérkezésünkkor olyan védőöltözetet  kaptunk műanyagból, hogy  amikor felöltöztünk,  egymást   

az űrhajóba készülő űrhajósnak láttuk. 

  A következő látogatásunk a tehénfarmon, több meglepetéssel járt. Itt is csak a család látta 

el a 100 drb. tehenet és egy  akkor felvett észt fiúcska. Akihez rögtön hozzáléptem és elmondtam, 

hogy magyar vagyok, amire neki is felvillant a szeme. Szerencsémre tudott az észt-magyar 

nyelvrokonságról. Tőle tudtam meg, hogy náluk Észtországban, miután felszabadultak a szovjet 

járomból, nagyon nehéz élet köszöntött az észtekre, s ezért nagyon sokan illegálisan, ahogy ő is,  

át jött Dániába, pénzt keresni. 
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            A gazda reménykedett, hogy szorgalmas fiút vett fel és a családjába fogadta, velük evett 

és a dán ruházta. 

  A farmer elmondta, hogy ne lepődjünk meg azon, ha az istállókban a tehenek szabadon  

vannak. Az oka ennek az, hogy a tejre csak kvótát kapnak az Eu-tól, de támogatást  nem. A dán 

kormány, hogy életben tarthassa a dán tehenészetet kitalálta az állatokkal való jó bánásmódot ami 

abban nyilvánul meg, hogy az istállóban a tehenek szabadon vannak, s ezért már olyan 

támogatást kaptak az államtól, amely fedezte a tej előállítási költségét. 

     Elköszönve az elégedett  dán farmertől, egy olyan sajtgyárba mentünk látogatásra,  amely 

igaz a legkisebb volt a környéken, de a gazdák tulajdonában volt, épp úgy mint a környék 

legnagyobb sajtgyára is. Végig jártuk a sajtkészítés dániai módszerének minden fázisát, 

malomkeréknyi nagyságú sajtokat  látva. Végül kiérve a sajtkészítés rejtelmei közül, vörös borral 

fogadtak és sajtdarabkákkal kóstolásra, s a majszolás alatt meghallgattuk a gyár történetét, amely 

nagyon érdekes volt. Leginkább az igazgató esete fogott meg, amikor azt hallottuk, hogy a hosszú  

éveken keresztül nyereséggel záruló tevékenység után, az előző évben a tehetséges igazgatót a 

sajtgyár farmer tulajdonosai, szélnek  eresztették, mert az előző évben nem termelődött nyereség. 

Versenyvizsgán pedig, olyan igazgatót vettek fel, aki vagyonával garantálta a nyereséget. 

            Furcsábbnál, furcsább dolgokat hallottunk ott Dániában, de mind igazakat. Ezek a mi  

gondolkodásunktól, akkor még messze álltak. Mi még nem voltunk az Európai Unió tagjai. Talán 

utolsó látogatásunk egy farmereket ellátó, de csakis az ők tulajdonában levő mezőgazdasági 

inputokat forgalmazó raktárban tettük. Itt a farmerek, akik tagjai a szövetkezetnek, mert ez a 

központ is szövetkezeti alapú volt, 5 %-al olcsóbban vásárolhattak és evvel nagyon meg voltak 

elégedve a tagok, mert ha profitot termelt a raktár, azt is szétosztották a tulajdonosok között. 

Levásárolhatták. Bent a raktárban, szokatlanul nagy hegyekben takarmányt láttunk felhalmozva. 

Ezek a hegyek talán magasabbak voltak mint Dánia 170 egynéhány méterű legmagasabb hegye. 

Itt láttam először u.n. angol szóval mondott bigbegeket, az 500 és 1000 kilós műtrágyazsákokat, 

amelyeket rendelésre a raktár nem házhoz, hanem egyenesen a föld szélére, az ott váró műtrágya 

kiszóró mellé vitte. Ez a pontosság és megbízhatóság, példaképe volt. 

S evvel be is fejezem dániai utam elmesélését, mert újra a magyar buszra szállva, vissza 

indultunk, haza. De előbb megköszöntük a szíves vendégfogadást, most már dániai barátainknak, 

és a sok élménnyel meggazdagodva haza indultunk az ismert úton, de ellentétes irányba. A román 

határ előtt, leszálltunk a magyar buszról, tőlük is elbúcsúztunk egy emlékfotóval. Ott várt a határ 

másik oldalán, egy ultramodern román turisztikai busz, amely reményeink szerint haza visz 

Újszentesre. De nem így lett, a modern román busz csak Vingáig  bírta az utat, ott megbicsaklott 

és csak a Temesvárról rendelt pótbusszal tudtunk haza jönni.  Román  busz-magyar busz! 

 

ÁLMAIM. 

 

   Egy embernek az álmai sok mindenről szólhatnak és szólnak. Eddigi életem során  

rengeteg álmom volt, s ezek az álmok sokszor voltak hasonlóak, de sok különbözött is. S  ezért 

megpróbálom, csoportokba szedni álmaimat. Az álmok csoportjait a következő elnevezésekkel  

fogom össze.  

       -a kollektív gazdaságokban töltött idővel  kapcsolatos, nagyon rossz álmok. 

      -az utazásokkal kapcsolatos, örökös, lekésési álmok. 

      -a románokkal kapcsolatos veszélyes álmok, amelyekben lépések nélkül tudtam előre 

              haladni-menekülni. 

      -szüleimmel, különösen az édesanyámmal álmodott, s a szegénységgel kapcsolatos 

              álmok.                                                  



522 

            -a régi  lakásunk a Kert utca környékén, de mindig távol tőle. 

            -Kolozsvár lerombolásával kapcsolatos álmok, Funar   rombolásai. 

            -több olyan  kolozsvári álom, amely  a  Papok-kertjében zajlott. 

            -bukaresti, budapesti nagy épületekben  való bolyongások, nagy  folyókon való     

             veszélyes átkelések, vagy átkelési helyek keresése. 

            -olyan regáti falvak és kisvárosokban való érkezés, ahol magyarok is élnek.  

          A kollektív  gazdaságban töltött évek, s az ott végig harcolt életem, nagyon különösen 

jelentek meg álmaimban. Szerencsére ma már ritkábban, (2009 augusztus végén). Álmaimban 

vissza-vissza tértem egy imaginárius Bonyhára, ahol mindig kerültem az ott élő kollektivistákkal 

való találkozást, mert féltem, hogy rosszat mondanak, rólam, elűznek, s ezt megtudják mai  

barátaim, munkatársaim. Sokszor utaztam le álmaimban vonaton Bonyháról, Abósfalváról 

Dicsőszentmártonba, ahol megnyugodhattam, de ez az utazás történhetett, le egészen   

Balázsfalváig. Sokszor laktam egy-egy részemre fenntartott szobában, s  sok esetben kihelyeztek 

egy távoli  kollektívbe, valahol Harangláb vagy Leppend felettibe, messzire ahová gyalog kellett 

eljutnom. S nekem semmi erőm nem volt, sok esetben volt ott már egy mérnök, aki vezette a 

gazdaságot, s rám nem volt szükség. Marosvásárhelyről is kihelyeztek valahova a székelységbe. 

Sok esetben már tudatomban volt az is, hogy én nyugdíjas vagyok, s nincs rám szükség, de ki 

kellett menni a kollektívbe. S sokszor találkoztam álmomban Bercivel, az akkori bonyhai 

református pappal, de általában nem fogadott barátságosan, ezért sok álmomban elkerültem a 

papi lakot. Sok esetben Bonyha, már  város volt, ahová mindig a falu széléről mentem be az u.n. 

kicsi Szerbia felől. A falu szélén pedig nagy hegy volt, völgyel és patakkal, ahol a kollektív tagjai 

dolgoztak, laktak és én igyekeztem kikerülni őket mert féltem tőlük. Féltem, hogy felismernek és  

csúfot űznek belőlem. Ismerős emberek voltak, de ellenségesek. Nagyon sokszor álmodtam ilyen, 

és hasonlatos tartalmú álmokat. 

Úgy érzem, életem egyik legnagyobb traumája a kollektívben való munka volt, amely az 

álmaimban lettek ennyire tragikusak. NEHÉZ LELKI TRAUMÁT JELENTETT NEKEM IS A 

KOLLEKTIV GAZDASÁG, NAGYON-NAGYON ROSSZ ÁLMOK VOLTAK! 

Az utazásokkal kapcsolatos álmaimban, nagyon sok esetben az egyik vonaton utazva  

lekéstem a másikat. Valahogy mindig a Kolozsvár-Balázsfalva vonalon késtem le a Kisküküllő 

völgyére felmenő, szovátai vonatot. Igaz, ez nem volt sohasem ennyire biztos, amire át kellett 

volna szállnom. Mindig apróságokon múlott, hogy nem ülhettem át. De lemaradtam, pedig 

sokszor elértem a pénztárt, s a jegy is a kezemben volt, de a vonat csak elment. AZ IGAZ, 

HOGY AKTIV ÉLETEM SORÁN SOKAT UTAZTAM, S EZ ÁLMAIMBAN A VONATOK 

ÁLLANDÓ LEKÉSÉSÉBEN  JELENTEK MEG. ROSSZ ÁLMOK VOLTAK! 

 Nagyon sokszor kerítettek be álmaimban a románok, és támadtak meg. Verésre nem  

emlékszem, de  borzasztó álmok voltak, amikor egy utcába bementem és ott a románok nagy 

számban botokkal kergettek meg. Szorultságba kerültem nagyon sok esetben, s néha úgy sikerült 

megmenekülnöm, s ezeknek nagyon örvendtem, megkönnyebbültem, hogy nem kellett lépnem, 

hanem lebegve előre tudtam menekülni. De ezek között az álmok között, voltak a cigányokkal is 

hasonló eseteim, sőt román és orosz katonákkal is, akik igyekeztek bekeríteni és kézre keríteni. 

Majd minden esetben  sikerült valahogy megmenekülnöm. Sok esetben hirtelen feltűnő magyarok 

mentenek meg, s ez olyan megnyugtató. ÉRDEKES, EGY ESETET KIVÉVE, SOHASEM 

SZENVEDTEM FIZIKAI BÁMNTALMAT, ROMÁNOKTÓL, CIGÁNYOKTÓL, OROSZ, 

KATONÁKTÓL. NAGYON ROSSZ ÁLMOK VOLTAK! 

  Legtöbbször, miután már végeztem a főiskolát, haza mentem álmaimban, keresni  

szüleimet, akik mindig el voltak költözve egy új lakásba, s mindig egy szegényes félig kész  

lakásban fogadtak. Édesanyám mindig kűzködött, hogy felépítse, berendezze a lakást, amely  
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általában egy hosszú kert végében volt.  Sikerült is neki, de sohasem volt befejezve, s én mindig 

szégyelltem szüleim szegénységét. Sokszor megtörtént, hogy onnan a szegényes házból 

kihelyeztek valahová egy kollektívbe, ahová én nem mentem el, mert már  nyugdíjas voltam, 

vagy féltem elmenni a rajoni vezérektől, a pártbizottságtól. Álmomban sokat kerestem a régi  

lakásunkat, a Kert utcában, és nem találtam. NAGYON  KELLEMETLEN ÁLMOK VOLTAK!  

  A kincses város Kolozsvár, legtöbbször régi épületeivel, s azok előnytelen román  

szemmel való átépítésével, lerombolásával álmodtam. Sokszor, Mátyás király is el volt már 

költöztetve, s más magyar szobrok és templomok is romban voltak. Új utcák voltak megnyitva, 

de úgy, hogy a régi történelmi házakat lerombolták. Egyik hasonló álmomban az állomás felől 

feljövő úton levő Szamos híd is át volt építve, nem találtam a régi Malom utcát, a Jókai utcát. 

Fájdalommal láttam azt a pusztítást amit Funar végzett Kolozsvár központjában. Álmaim között 

megjelent a régi kolozsvári  iskolám, a REFORMÁTUS KOLLÉGIUM képében, az új épületben,  

ahol már egyre szorult ki a magyar oktatás, de még féltve őriztük. De ez az épület is, már át volt 

építve. KOLOZSVÁR ÖRÖK ÁLMOM VOLT ÉS AZ MA IS, SAJNOS A RÉGI KOLOZSVÁR 

MÁR NINCS MEG, ÚGY AHOGY A GYEREKKORI ÁLMOK ÖRZIK!  

 Többször álmodtam a nagy, több hektáros, Papok kertjével, ahol sok gyümölcsöt szedtünk 

valamikor. De nem a Házsongárd utca felőli részről, hanem a Medrea tanyára vezető úton levő 

részéről, a Szőlő utcáról. Itt mindig egy nagy romos kastéllyal álmodtam, olyan több száz éves 

kastéllyal ahol mindig egy kastély ura várt és fogadott. A kertben örökzöld fák, bokrok fogadtak. 

Olyan  megkapó, megnyugtató álom volt mindig. SZERETTEM AZ ILYEN ÁLMOKAT! 

 Az életben is sokat jártam Bukarestben, kevesebbet Budapesten. A két fővárossal 

kapcsolatban az álmaimban mindig eltévedtem, különösen a bukaresti álmaimban. Sok esetben  

álmodtam, hogy  lejöttem az emeletről, s többet nem találtam vissza az osztályba ahol tanultunk. 

Általában a minisztériumban  jártam álmomban, és oda nem találtam vissza. Ilyen álmaim voltak 

Csíkszeredával kapcsolatban is. Abban a kicsi városban, mindig lefelé jövet a Tudor negyed 

felől, két oldalon üzletek voltak, ahol zöldséget, élelmet, újságot, különösen magyarországi 

újságokat vásároltam volna. S el kellett jutnom a  toronyblokkhoz, ahol az unokabátyám lakott. 

De az eljutás nehéz volt, mert az utcák át voltak helyezve. 

 A bukaresti álmaimban, mindig magyar beszédet hallottam, magyarokkal találkoztam ami  

nagyon jól esett, s én is beszédbe elegyedtem velük. Gödrös utcákon kellett mindig lejárni, 

messze  a központhoz. 

 Ide ebbe a csoportba sorolom azokat az álmaimat is, amelyekben eljutottam egy nagyon 

mélyen levő folyóhoz, nem a Szamos volt, nagyobb veszélyes folyók voltak. S át kellett volna 

menni, átjárót kellett volna keresni, és ezért elindultam mindig a folyó szélén úttalan utakon  

átjárót keresni, ami sohasem sikerült. Sokszor álmodtam, hogy kint voltam Kolozsvár szélén 

valahol, ahonnan autóbusszal kellett volna bemenni, de az autóbusz nem jött, vagy nagyon 

messze volt a megálló, vagy nem volt buszjegyem. KELLEMETLEN ÁLMOK VOLTAK!                                              

 Nagyon sok álmomban regáti kis falvakba, leginkább Ploieşti környéki kisvárosokba 

érkeztem, előadásokra, tanfolyamokra, s a tanfolyamok végeztével haza kellett menni, ami  nem 

mindig sikerült, mert lemaradtam a hazatartó buszról, vagy elkéstem az indulást. S általában  

mindig meglepetés ért avval, hogy olyan magyarokkal találkoztam, akikről nem tudtam, hogy 

léteznek, de szépen beszéltek magyarul és  ennek nagyon örvendtem. Elfelejtett magyarok voltak. 

ELFOGADHATÓ ÁLMOK VOLTAK! 

 Ilyen és hasonló álmaim voltak, a leginkább nehéz álmok, amelyekből jó volt felébredni, 

és az életbe vissza térni. Kevés megnyugtató álmom volt, de volt ilyen is! 
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UTCÁK SORA AMELYEKBEN EDDIG ÉN LAKTAM. 

 

              A kolozsvári Gépész utcától az újszentesi Petőfi Sándor utcáig, vagy az élesdi Ady 

Endre utcáig. Azok az utcák amelyekben én laktam egy kicsit kifejezik életem sorát,azt a 

rengeteg változást amit az életemben eddig átéltem. 

  Az életrajz kezdetén leírtam már, hogy Kolozsváron a Gépész utcában születtem. Ez az 

utca a város szélén, talán a vasúti gépészekről volt elnevezve. Nem volt gazdag  utca, munkások, 

gépészek laktak benne. Itt vettek bérbe egy szobát szüleim, 1936-ban, házasságuk elején. 

Semmilyen emlékem nincs róla. 

           Innen a Patak utcába költöztünk, amely már a város központjában volt, de itt is csak 

megtűrt bérlők lehettünk, a zongora lerakat tulajdonos Triska cég, nagy házának egyik 

szobájában, hátul az udvarban. Az ajtónk előtt, erre már emlékszem, egy hosszú falépcső volt, 

amely felvitt az emeletre. A ház pont a Malomárok partján volt, s előttünk kint a Patak utcában    

egy híd a Patak utca és a Fürdő utca között. Az utca akkoriban nem volt leaszfaltozva. Elől, a ház 

elején az utca szélén lakott az öreg Triska, akinek nagy kaktusz gyűjteménye volt, s amelyet 

nagyon sokszor megnézhettem, amikor az öreg Triska bácsi behívott hozzá. Szeretett engem, 

magányos ember volt, szüksége volt arra, hogy valakivel szót válthasson, én erre voltam jó neki. 

Nem volt jóba a  testvérével. 

            Innen, édesanyám szorgalmának jutalma képen, felköltözhettünk a Jámbor család Kert 

utcai hétvégi, nagy gyümölcsös kertjükben levő egy szoba és fából készített konyhás lakásába. Ez 

az új lakás nekünk gyerekeknek sokat jelentett, szabadságot, játékot és egy új úri környezetet. 

Habár az egész utca macskakövekkel volt  kikövezve, de kezdve a Pasteur Intézettől felfelé, csak 

úri emberek lakták. A mi családunk, kilógott ugyan ebből a rendből, de nem lehetett észre venni 

nagyon, ezt a nagy különbséget, legalábbis nekünk gyerekeknek nem, mert minden nap 

találkoztunk és játszhattunk egymással. S ez nagy előnyt jelentett az én fejlődésemben is. 

Édesanyám is, mindig elvitt olyan gyermek összejövetelekre, ahol  jó módú szülők gyerekei közt 

lehettem.  

 Igaz, én voltam mindig a Jámborné bejárónőjének a fia, de ott lehettem, a jól nevelt, úri 

gyerekek közt. Képem is van ilyen gyermek összejövetelről.  

 

 
Német gyerekek közt az Erzsébet úton 

 

  Ha jól emlékszem édesanyám említette, hogy bizonyos konfliktusok is történtek ilyenkor 

az ott összegyűlt gyerekek között, de ezek elmúltak nyomtalanul. Gyerekek voltunk. Viszont én 

nekem sokat jelentett az, hogy nem az utcai gyerekek közt nőttem fel, utcai gyerek módjára. Erre  

édesanyám nagyon vigyázott. A Kert utca, amely a román világban Pasteur utca lett, olyan   
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fejlődési körülményeket biztosított számomra, amelyek az iskolai tanulás felé, a szorgalmas 

munka, szülő és emberszeretetre nevelt. Csak jó emlékeim vannak a Kert utcából. Itt ebben az 

utcában tanultam meg felkészülni az életre. Itt kezdtem el a tanulást, innen jártam a monostori úti 

református iskolába, majd a Református Kollégiumba, utána pedig a 2. számú Elméleti Magyar 

Fiú Líceumba. 

   De a szocializmus beköszöntével, Jámbor néni eladta a kertet, egy kövér román 

szakácsnak, aki avval a feltétellel vehette meg, hogy nekünk új lakást biztosít. Az új lakás, a 

város másik részében a Rákoczi úti negyedben volt, az akkori Danton utcában. Amely magyar 

időben talán a Kund vezér utca elnevezéssel bírt, részeként a Hét vezér tér hét utcájának. Az 

utcából a várost két úton lehetett  megközelíteni. A Danton utca  rávezetett  a Tűr István utcára, 

amely egy hosszú utca volt a Szamos partján, különben ebben az utcában lakott Orosz Lujza 

színésznő is fiatal férjével. S ez az utca vezetett rá a Rákoczi úti hídra, amelyen átmenve el 

lehetett jutni a  gyönyörű Sétatérre, hatalmas vad gesztenye fáival, a padokon ülő szerelmes 

párjaival, a Bólyai Egyetemmel, egészen a Malom utca végén levő Magyar Színházhoz, s máris a 

városban voltunk. Ezen az úton jártam naponta az iskolába, itt lakott egyik osztálytársam is Vízi 

Imre, akinek édesapja tanár volt az itt lévő iskolában, ahol laktak is. Imre nagyon jó barát is volt, 

jó számtanos volt, szerette is a számtant és ha jól emlékszem számtan tanár is lett belőle. Az 

érettségi után  jeles kosárlabda játékosa lett a kolozsvári Egyetemi Sport Klubnak. Felesége a mi 

volt francai-román tanárnőnk lánya lett egy Debreceni lány. 

 A közeli utcák egyikében lakott Dr.Lazányi Endre biológia tanárom is, aki a 

Mezőgazdasági Főiskolán tanított, és volt neki egy nagyon szép, és egy kicsit elkényeztetett 

lánya. Róla az egyetemi éveimmel kapcsolatban már írtam is. De a Türr István utca végén, a 

Rákoczi úti híd mellett volt valamikor, egy a németek által talán bunkernek épített 

pincelabirintus, amely a rendszerváltás után, egészen békés célokat szolgált, és zöldség  

feldolgozó, elosztó központ lett. Az Aprozar központ, (ez volt az állami  zöldségüzletek hivatalos 

neve), vezetője egy zsidó ember volt. Talán Neumannak hívták. S nyáron amikor vakáción 

voltunk, sokszor mentem oda ládákat javítani és ezért fizetést kaptam. Elég keserves munka volt, 

mert még a régi, kihúzott rozsdás szegeket is ki kellett egyenesíteni és azzal javítani az eltört, 

elkorhadt, 3-as számú faládákat. De evvel is, munkára szoktam!  

 A másik út, amelyen a városba lehetett jutni, az csak a Szamoson vezetett át a két vízközi 

hídon keresztül, a városi sportpálya és strand mellett a Sétatéri tóig, s onnan a Fürdő utcába  

amely kivitt a Mócok útjára. 

Az én napi útirányom az iskolába és vissza, a következő volt, Danton utca, Türr István 

utca, Rákoczi úti híd, keresztül a Sétatéren a Fürdő utcára, a Bolyai egyetem és a Státus házak  

mellett, ki a Mócok útjára, s itt attól függően, hogy sietni kellet-e vagy sem, két utam is lehetett. 

Vagy végig az Unió utcán, ki a Főtérre, átvágva a Mátyás szobor előtt, rátérve a Deák Ferenc 

utcára, a Minorita templomig, ahol betértem az átvezető utcán a Zene Konzervatórium mellett, 

egészen a Farkas utcáig, ahol elértem a Kollégiumot. Ez az út, napi legalább egy óra vagy másfél 

óra  gyaloglást jelentett. Igaz rengeteg látnivalóval, mozgalmas utcákkal. 

 A másik útirányom a volt Megyeházánál vált el, az addigi közös útszakasztól, s rátért a 

volt Szentgyörgy térre, ma talán Béke tér, végig a Jókai utcán, jobbra térve az Egyetem utcába, 

balra a Piarista templom mellett, elhaladtam a volt Ferenc József Tudomány Egyetem, akkoriban 

a  Babeş Egyetem és a volt Piarista Gimnázium előtt, megérkeztem a Farkas utcába. Vigyázni 

kellett a sok utcai átkelőnél, hogy nehogy elüssön valami az utcán, hogy nehogy az utcakölykök 

megtámadjanak. Az iskolába is, de leginkább haza, mindig fáradtan érkeztem.  

 A Danton utcában a mi lakásunk, egy szoba konyhából állott, közös vécé, még két  

lakóval az udvaron, s egy közös mosodai helységgel. Ennyi volt a mi  lakosztályunk, hátul, mert 



526 

elől volt még két lakosztály lépcsős feljárattal. Nekünk nem volt lépcsős feljáratunk. Jogunk volt 

egy darabig, egy kisebb kert részt is megdolgozni, ahol zöldséget tudtunk termelni. Ez a lakás 

már nem volt a szabadság megtestesítője.  

 

 
Danton utcai emlék 

 

  Igaz, itt már nagyobbacska voltam, az utcából barátaim nem voltak. Az udvaron elől 

lakott egy  román ezredes, egy nagy darab ember, akinek két fia volt akik egyetemere jártak és  

sportolók voltak. Az egyik fiút, a kisebbiket, akivel közelebb kerületem Culinak hívták, s volt 

egy barátja, akiből híres opera énekes lett. E híres  énekes nagyanyjának halála alkalmával, aki  

nagyon vallásos asszony volt, hozzá került a nagymama féltve őrzött fényképtartó doboza, s ő 

semmit sem sejtve, kíváncsian, kinyitotta. Bár ne nyitotta volna ki, mondták a szülei, ugyanis a  

nagymama vallásossága  ellenére, rengeteg ma pornográfnak nevezhető fényképet, rajzot őrzött 

benne. Ezt mutatta meg nekem is Culi a barátjával. Az ezredes keveset volt otthon, többet a 

felesége Adamoviciné, aki engem nagyon szeretett, nem tudom miért. Nekünk akkoriban még 

nem volt rádiónk, s román létére minden vasárnap délelőtt a rádiójukat a budapesti Kossuth  

adóra állította, s ahol a Csin-bumm cirkuszt közvetítették, csak azért, hogy én és Erzsike a 

testvérem, meghallgathassuk Bilicsi Tivadart s a többieket. Csak most tudom megköszönni neki. 

Tőle  tanultam meg, hogy akkoriban nem volt szabad még a románoknak sem kimondani a Regát 

szót. Ugyanis egy kommunista Köztársaságban a királyság, az veszélyes intézmény, magyarázta 

nekem. Ő egy régi tipusú, román értelmiségi feleség volt. 

 A másik lakó egy Hebeanu nevezetű szerelő munkás volt, akinek a felesége volt csak 

állandóan otthon. Ők később elköltöztek onnan, akkor amikor a házat megvásárolta egy 

Dobritcza nevezetű mészáros. A házat egy Sighartau, valamikor Szíjgyártó, nevezetű román 

embertől vette meg. Az új tulajdonos, rögtön elvette a kis kertünket. 

  Édesapámnak volt egy  kis helysége a fáskamrában, ahol fúrt-faragott, javított, s az ő 

példájára, én is akartam egy kis helységet magamnak elkeríteni a padláson. Igaz, egy kicsit más 

céllal, kövületeket  akartam összegyűjteni és egy polcra felrakni. Szereztem is egy gyönyörű 

polcot, amit szalvétákkal kiraktam s kezdtem reá rakni ásványokat, kövületeket, már szépen 

gyűltek is a tárgyak, de egy  nagyobb eső alkalmával a falra akasztott polc elázott, s egy része a  

gyűjteményemnek tönkre ment. Nagyon rosszul esett. 

Itt kapta meg az első rádiót a családunk 1947 körül. Egy nap, semmit sem árult el előre 

édesapám, és délután hozta haza egy ládában az első néprádiót. Igaz nekünk még volt egy 

rádiónk, amit Ilonka néni a német katonáktól kapott, de azt amikor bejöttek az oroszok le kellett 

adni. Parancsban adták ki, hogy mindenki a rádióját adja le. Én is láttam a rengeteg rádiót 

összegyűjtve egy nagy üzletben a Jókai utcában. Általános csend volt, ezt akarták elérni a 

„felszabadítók”. Nálunk, és még sok helyt, el is érték. 
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      A rádió, új dolgokat hozott az életünkbe. Hallgathattuk a Kossuth rádiót, igaz közbe-

közbe recsegett egyet-egyet, de szólt, híreket szórt, szórakoztatott. Emlékszem a Vőlcsei Rózsi   

vicces vitáira férjével. De a rádión keresztül, eljutott hozzánk, a napi híreken kívül, rengeteg 

népdal is, amit mi is megtudtunk tanulni. Hallgathattunk színdarabokat, s az örök esti meséket.   

Megnyílt családunk részére a nagyvilág. Nagy élmény volt, hogy nálunk is meghallgathattunk  

foci meccseket, nem kellett a szomszédba menni. Iskolai tanulmányaimban is segített a rádió 

történelmi, természetrajzi és más síkon. Akkor hallhattuk az első opera és operett áriákat. S 

milyen jó volt hallgatni az akkori magyar tánczenét. Minden vasárnap délben, ebédkor szólt a  

„Jó ebédhez szól a nóta” s utána jelentkezett, öt percben, Lőrincze Lajos nyelvőrző műsora, az 

„Édes anyanyelvünk” . A Kossuth rádió reggeltől estig szólt. 

  Ez sokat jelentett az én szellemi fejlődésemben.  Igaz, ekkor kaptuk a legtöbb kommunista  

szólamot is, de mi akkor hittünk neki, akkor még naivak voltunk, és  könnyen befolyásolhatók.  

Mi gyerekek hittük, de édesapám és anyu, mindig figyelmeztettek arra, hogy ez kommunista  

propaganda. Egy alkalommal emlékszem vitám is volt édesapámmal, ugyanis a pionír 

szervezetben, szovjet háborús dalokat tanultunk, s a rádióban is halhattuk. Ez a dal valahogy így 

szólt „Gyűlölt fasisztákra, sújt halálos, rettentő csapást”. Egy dicsőséges szovjet tankos 

egységről van szó a dalban. Ezt a dalt dúdoltam sokat otthon és énekeltem akkor, amikor a 

rádióban is meghallottam. Apám nagyon megharagudott ezért reám. Összeszidott és megtiltotta, 

hogy ezt a  szovjet dalt még énekeljem. De ezt nem sikerült betartani, mert a pionír szervezet 

működött, ahol ezeket, és az ehhez hasonló dalokat tanultuk. 

   Innen, ebből az utcából jártam a főiskolára is, amely ide már közel volt, csak át kellett 

menni a kétvízközí hídon, fel a villamosművek utcán, átmenve a malomárok hídján, és a 

Monostori úton voltunk, a  főiskola  kapujában. Tíz-tizenöt percbe került az út. 

Alkalmam volt kijárni a  Szamosra  fürödni, sőt barátaimat Baki Lórit és Lászlóffy Alit is 

kicsaltam fürödni. Közelünkben csak egy híres román zenész lakott, a Sigismund Toduţa. Később 

költözött oda főiskolai tanárom Pap Géza, Géza bácsi, de ő kint lakott a Szamos partján. Innen 

jártam ki a Török-vágás melletti Donáth úti vendéglőbe, egy üveg sör mellett négy  

évfolyamtárssal táncolni. S ugyanúgy, a sétatéri kioszk vendéglőbe. Szép évek voltak. 

Udvaroltunk, táncoltunk, csaptuk a szelet a lányoknak, s közbe-közbe tanultunk is, leginkább is 

vizsga szesszióban. 

  Itt laktunk akkor is, amikor megismertem feleségemet a Jucit, leveleket írtam neki 

Temesvárra az Ungureanu utca 1 számra, ahol a bentlakásuk volt. S innen vettem el feleségül, 

1959 március 27-én. Innen költöztem át Jucival egy közeli bútorozott szobába, amely a  

kétvízközi híd mellett volt, s manzárd lakás. A tulajdonos Rácz nevű munkás ember volt, 

feleségét Klárikának hívták. A lakást akkoriban kapták az államtól. Közelünkben két zenész is 

lakott Csíki Boldizsár, aki a zeneművészeti főiskolát végezte, és Kovács Zoltán, volt  

iskolatársam, akiből  a főiskola után „csak dobos” lett.  Nehezen tudtam megérteni, hogy valaki 

elvégez egy egyetemet, és csak dobos legyen. Igaz, a kolozsvári Filharmóniánál. 

 Innen, feleségemmel átköltöztünk a Mócok útjára, úgy a végére, közel a Sörgyárhoz és a 

Főiskolához. Szemben lakott régi középiskolás, s talán még elemi iskolás iskolatársam Jónás 

János, aki jó számtanos volt, és tanár is lett belőle, de kiment Magyarországra. S eszembe jut 

édesanyám elmondása alapján, hogy valamikor itt lakhatott ö is, nem messzi innen, az egész 

családjával az első világháború előtt. Valahol a sörgyárral szembe a Szélső utca sarkán kb. 

  A lakást egy kapualjban béreltük, egy szobából állott, egy dívánnyal, nem is kellett több. 

Itt az udvarban lakott Juci egyik zenetanára, Márkos Albert. A lakás nem volt csendes, mert az 

ablak az a főutcára nyílt. De nekünk fiatal házasoknak megfelelt. Sokáig nem lakhattunk benne, 

mert jött nekem a az egyetemi gyakorlat, s ki kellett költöznöm Apahídára. Itt is egy szobát 
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kaptam  a gyakorlat idejére, az Állami  Gazdaságtól, s itt is a főutcán. Egyedül keltem és laktam, 

még egy kicsi kerthelyiséget is kaptam, ahova zöldséget vetettem. Apahída tiszta román község, s 

nevében van a  falu nevének az értelme „Apátsági híd a Szamos felett”. Az ottani román tanárok 

akikkel beszélgettem, a szót román eredetűnek tartották „apa hida” rossz, megromlott vizet 

jelentene. Igaz az is, hogy a falu  határában kénes vizű tavak vannak. Az itteni gyakorlat t.k. 

abból állt, hogy egy törvényt, amely akkor jelent meg, léptessük életbe. Ez a törvény kimondta, 

hogy 50 ha felett, a földeket elveszi a román állam. Ez a törvény, leginkább az ott lakó magyar  

földbirtokosok ellen szóló törvény volt.  De az is igaz, hogy akinek volt, azok örömmel adták le 

az 50 ha feletti birtokokat. Itt sok elrománosodott magyarral találkoztam, különösen Korpádon. 

Volt egy Szabó nevezetű kisbirtokos, akinek a nevét amikor leírtam, magyar helyesírás szerint, 

felszólított, hogy ő román és írjam a nevét román helyesírással. Keményen reám szólt! Azutáni 

sokszor jártam meg a korpádi hegyet, amely az utolsó hegy Apahída és Kolozsvár előtt  kijőve a 

Mezőségből. 

Innen az utam egyenesen Úzdiszentpéterre vezetett, az államvizsga után. Az ottani 

kollektívról sokat írtam már, most csak annyit, hogy itt előbb egy román családban kaptam 

szállást és kaját igaz, a 900 lejes fizetésből, 400 lejért. Ez sok volt, így nem tudtam az otthoni 

családnak, sokat segíteni, ezért a kollektív gazdaságban kaptam egy szobát, kibélelve egerekkel, 

hideggel és gabonával. Mindkét  lakásom a Fő utcán volt. 

Major Pál látogatása után, miután a Magyar Autónom Tartományhoz kerültünk Kolozs 

megyétől, az Edison utcában laktam, a Megyei  Néptanács melletti utcában. Egyedül voltam, Juci 

a feleségem pedig Kolozsvárt járt az egyetemre. Rövid időt töltöttem Vásárhelyen, ugyanis jött a  

nagy kitolás az agrármérnökökkel, amikor egy párthatározattal nagyon sok mérnök életét 

keserítették meg, a szocializmus falusi felépítésének sikeréét. Hamarosan Désfalván kötöttem ki, 

szintén egyedül. Désfalván három helyt laktam. Előbb, a kihelyezés után, egy vendégszobában  

alhattam, a falu főutcájának a vége  felé, amely egy a Felszegi családtól elkobzott lakásban volt.  

Közel volt az unitárius templomhoz és a papi lakhoz, néhai Lőrincz pap bácsihoz, akit nagyon 

megszerettem, mert értelmes székely ember volt.  

 Innen a falu bejáratánál levő üres, falusi családi házba költözhettem, szintén a falu a 

Főutcáján, de az elején. Nem volt villany a lakásban, egy barátom jött ki  Marosvásárhelyről aki 

elemeket szerelt fel és így egy kis világhoz jutottam. Következő költözködésem célpontja a falu 

közepén levő Pataky kúria egyik része volt. Ide már a fiammal Attilával és feleségemmel Jucival 

költöztünk be. Itt már volt villany, víz, s tiszta  parkettes szobák voltak. Televiziót vehettünk és 

vendégeket fogadhattunk. Szüleimet, Juci szüleit, Moldovan Lacit és feleségét. Itt már más világ 

volt, közelebb a civilizációhoz. Elől voltak a kollektív gazdaság irodái, és az én irodám is. Itt 

nevelkedett első gyermekünk Attila, aki Kolozsváron született 1963 szeptember 26-án a Mikó 

utcai szülészeten. 

 Innen kérésre Szászbonyhára költöztünk a Köztársaság  utcába, egy volt  zsidó kereskedő 

lakásába. Körülöttünk minden szomszéd román nemzetiségű volt. Kellemes lakás volt, jó volt 

benne lakni. Elég nagy kerttel. Gáz volt, villany volt és az udvarban egy nagy kút. Itt született a 

lányom Enikő,1969 február 1-én, a bonyhai szülészeten. Feleségem innen végezte be, a 

megszakított egyetemi éveit és itt lett zenetanár a középiskolában.  

 Innen költöztünk fel Csíkszeredába, de úgy, hogy előbb én mentem fel, s az egyetlen  

csíkszeredai toronyblokkban laktam nagybátyámnál, s miután felköltözött Juci és a gyerekek a 

Sánta  családnál béreltünk egy szobát az Ifjúság utca 2 szám alatt, a tisztviselő negyedben. Innen 

költöztünk át a Tudor negyedbe, ahol beköltözésünkkor teljes felfordulás volt, mert akkor épültek 

a Ceauşescu korszak erőltetett építésű lakásai. Itt kezdtük megszokni a szeredai életet, a hideget, 



529 

az embereket. Itt lettünk Csíkszereda lakói. Jó  emlékek sokasága  maradt fenn, az itteni  

tartózkodásunkról. 

Következő lakásunk a Jégpálya negyed, a kórház felőli részében volt, szemben az új 

építésű, különleges Jégpályával a Hősök utcájában. Innen jártunk mindenfelé az autóval 

gombászni, s Újszentesre, Kolozsvárra többször is. 

          Most Újszentesn lakunk a Petőfi utca 134 szám alatt a Juci szülőházában, (2009   

szeptember 4-én). Hogy meddig azt nem tudom, mert a Bihar megyei Élesden beköltözésre 

készen áll egy új lakásunk az Ady Endre utca 17 /a szám alatt.  

 

EMLÉKFOSZLÁNYOK A MÚLTBÓL. 

 

Az emlékeimben megmaradt politikai jelszavak, dalok,viccek: „Mindent vissza! Erdélyt 

vissza! Tordát vissza!” zúgott 1940 nyarán Kolozsvárott. „Horthy, Csáki, Teleki, minden oláh 

menjen ki”. „Nici o breazdă” volt a román válasz. De utána a románok, csak kimentek, legalább 

Észak Erdélyből.   

Abban az időben a következő dalokat énekeltük, szívből: „Édes Erdély itt vagyunk, érted 

élünk és halunk, győz a szittya fergeteg a rohanó sereg”. „Lépteink nyomán fenn a 

Hargitán...Győztesek megint régi zászlaink”. „A Hargita tetejében magyar zászló leng, 

Gyergyónak szentelt földje újra a miénk”. „...Lent a rónák lágy tüzében ring  a délibáb, Tüzek 

gyúlnak vakít a fény, ragyog a világ”. „Dombok hajlatán érik már a bor, Valamennyi vén akácfa  

menyasszony csokor, Zöld arany a pázsit selyme, kék ezüst a tó, KOLOZSVÁRON legyen PIROS 

FEHÉR ZÖLD A LOBOGÓ,  Zúg a kürt az ősi vár fokán, Honvéd áll a Hargitán, (később így is 

hallottam, hogy „szovjet áll a Hargitán”), Erdély szent bércére zúgva száll, Vissza szál, a  

magyar turul madár”. Fontos erdélyi akkori dalbetét volt „a vissza szál” szó. 

„Hál Istennek megfordult a világ, zöld ablakba piros fehér virág, gyönge  kicsi kezek 

szedik a virágot, s bevonulunk Kolozsvárra...”, (úgy is énekeltük, hogy...kalapomba  piros, fehér 

virág...). 

Árpád apánk ne félts ősi nemzeted, nem vész el az ha eddig el nem veszett. Sej, haj régi 

búnk és bánatunk, sej, haj újra élünk s vigadunk...”                        

„Én a téglagyárban lakom, ezért poros a kalapom” „Kinek zsidó lány a babája, kössön 

kötelet a nyakára”. 

  A korai szocializmus éveiből, az első választások jelszavai „Szavazz a napra!”, a 

kommunista párt jele volt. „Votaţi ochiul!” (Szavazz a szemre, a nemzeti parasztpárt jele volt). 

„Hip, hip hurá, trăiască Maniu Gyulá”, (hip-hip hurrá éljen Mániu Gyulá), „Szavazz az 

egyenlőség jelére!”, ez a Magyar Népi Szövetség választási jele volt. „Demokrata pártok 

blokkja, éltet mint a nap korongja, Nem akarunk több háborút, ezért Grozára szavazunk”. Ezt  a 

„Téglaporos a kalapom” dallamára énekeltük. A kommunisták választási jele ugyanis a nap volt 

és nevük Demokrata Pártok Blokkja. „URSS bastion al păcii-e”, „Stalin şi poporul rus, 

libertatea ne-a dus” (Sztalin és a szovjet nép a szabadságot hozták). Szovjet himnuszt magyarul, 

és románul, sőt oroszul is.  

 Még a 40-es évek végén Kolozsváron ünnepek alkalmával a diákság tornabemutatókat 

tartott és  összevont kórusokat szerveztek. Itt énekeltük „Zúg a világ bús tengere, óh magyar,  

Ádáz Erinis lelke uralkodik, A Föld lakóit....”  

  „A túrót eszik a cigány...” című dalunkkal Péterfi nevű zenetanárunk viszont nagyon 

rosszul járt mert nemzeti gyűlölködésre, becsmérlésre való tekintettel kirúgták az állásából. 

A sztánai diáktáborban tanultam a 40-es évek végén: „Ce vrei tovarăşe? Supliment din 

felul doi”, (Mit kívánsz, elvtárs. Pótlást a második fogásból). Ezt azért mondták így a román 
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diákok, mert bizony egy kicsit gyenge volt az étel. Sztána a Varjuvár körül, könyv. Emlékezetes 

karikatúra ebből az időből, Tito mint láncos kutya, egy nagy véres bárdal a kezében. 

 A bukaresti, talán a harmadik Ifjúsági Világtalálkozó, idején hallottam. Akkor jelentek 

meg Bukarestben először olyan elvont, dekadensnek mondott futurisztikus festmények 

amelyeken nehéz volt felismerni, hogy mit is jelentenek. Az amerikai, francia, spanyol és más 

nyugati kommunista ifjak hozták be őket. Mi addig csak elítéltük őket, nem nagyon láthattuk, 

nem fért a munkáserkölcsbe be. Evvel kapcsolatos a vicc is: „Egy ilyen kiállításon járt 

Bukarestben Móricka is és lát egy ilyen képet, amelyről nem tudja megállapítani, hogy mit is 

ábrázol. Gondolkozni kezd, de nem sikerül megfejteni. Odalép az ott álló tárlat vezetőhöz és 

megkérdi „Tessék már megmondani, mit is ábrázol, ez a kép?” „Hát egy kecskét!”, mondja, a 

tárlatvezető és hozzá teszi, hogy „nem látja hisz szarva van!” Móricka úgy félig magában,                    

„Én azt hittem, hogy festve van!” 

  A Világ Ifjúsági Fesztiválkor tanultuk meg a román perinicza táncot, amely egy körtánc 

t.k. és a dalt a  táncban résztvevők éneklik, s a kör közepén levő táncos egy zsebkendővel behoz 

egy neki tetsző leányt vagy egy  fiút és középen letérdelve megcsókolják egymást, a táncosok 

csípős megjegyzései közepette. Nagyon elterjedt és mulatságos, barátságokat elindító tánc volt. 

Hasonló volt az orosz „Pádruska maja til jubicka pakoj sza ja jublju u tibja-ájájájá”, itt a 

hangzás szerint van leírva mert így tanultuk meg, s sohasem ismertük meg az eredeti helyes 

szöveget, de mi táncoltuk mert nagyon tetszett mindenkinek a tánc. S ha egy csúnyább kislány 

vitt be a kör közepébe egy  ismerős fiút, vagy fordítva, olyankor a dal is elnyújtottabbá vált, 

„ajájájájá-á-á-á-á-já!” Ekkor terjedt el a volébál, (röplabda), játék is, meg a sakk. Ezek voltak a 

munkásifjak tömeg játékai. Teadélutánjaink sokat dalolt száma volt a „Nem adlak másnak, 

Nekem rendelt az élet...”                                                                       

 „Gherghiu Dej luptător pentru pace şi popor”. „Care este vinul preferat de Dv”, a válasz 

„vin americanii!” Ez egy szójáték: Melyik a te kedvenc borod? Az amerikaiak bejövetele. A vin 

szónak ugyanis kettős értelme van a románban, bort és bejövetelt is jelent. 

Jaques Duclos egy francia kommunista volt, talán a kommunista párt akkori főtitkára, akit 

valamiért letartóztattak Franciaországban. Minket középiskolásokat is kivittek tüntetni azért, 

hogy engedjék ki a börtönből. Mi a Főtéren a Hints patika mellett voltunk egy  erkély alatt, 

ahonnan egy  hangszóró szórta a tiltakozó beszédeket. Részünkre ez nem nagyon volt fontos, 

mert hamar észre vettük, hogy az erkélyen felettünk  emberek vannak és közöttük szoknyában 

levő lányok. Persze rögtön mindenki oda figyelt, és nem a beszédre, amit a velünk levő tanár  

észre is vett és ránk szólt, kérdezve „Mit néztek ott fenn?” Az egyik osztálytárs rögtön  válaszolt 

is csak úgy kapásból. „Tanár elvtárs, az a mikrofon ott fenn szikrázik”. Erre kitört a röhögés.  De  

szerencsére nem lett baj belőle, mert bizonyára a tanár is szívesebben nézte volna a „szikrázó  

mikrofont” mint a sokat beszélő elvtársakat.  

 „Dajte mne garmoony, zálátoe plánki, sli devuska damooj pered na guljanki...”, (Adjatok 

egy aranyos gombú harmonikát, a kislányok az ösvényen haza mennek), ezt az orosz népdalt  

Jurás Tibor orosz tanárunktól tanultuk, aki a dalt bizonyára, a szovjet fogságban tanulta.  

       Kodály Zoltán darabjában a Háry Jánosban kellet volna szerepeljünk a gyerek kórussal. 

„ÁBCD rajtam kezdik, a nagy dicsőséget, a nagy bölcsességet ABCD. NOPQ a nagy orrú mind 

megissza a bort vígan rúgja a bort NOPQ.  XY most ne sírjon, leginkább vígadjon XY”.  

Hogy miért nem került sorra a szereplésünk, arra már nem emlékszem. A betanító 

tanárunk éppen az a Péterfi zenetanár volt akit „A túrót eszik a cigány...” című dalért távolítottak 

el a tantestületből. Lehet, hogy  kapcsolat volt a kettő között? 
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„Szép város Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál 

A szőke Szamosnál, ahol minden piros, fehér zöldben vár 

Légy sorsom szerencsém, 

Légy a takaros kis menyecském...” 

 

 

Kolozsváros olyan város, 

A kapuja kilenc záros. 

Abba lakik egy mészáros, 

Kinek neve Virág János. 

 

 

Az együttélés eredménye?  Nincs Kolozsvár békerítve 

                                                        Slobod-e drumul 

                                                        Csak egy kislány maradt benne 

                                                        Lasă rămie 

                                                        Kiért holtig fáj a szívem  

                                                        Aşa trebuie. 

  

           Az ötvenes évek elején, Kolozsvárra látogatott egy román-magyar kulturális egyezmény 

keretében Gyurkovics Mária és Simándi József magyarországi neves opera énekesek, de a hatás 

tompítására lehoztak egy bukaresti énekest is, akit Stirbeinek hívtak. Igaz szép hangú volt ő is. A 

kolozsvári sétatéri Magyar Színházban, a román Színházban és a Diákházban léptek fel. A 

Magyar Színházban olyan óriási sikerük volt, hogy  hosszú percekig zúgott a Si-mán-di meg a 

Gyur-ko-vics, na meg a Stirbei neve, ütemes  tapssal! 

     Elvtársi összejöveteleket szerveztünk a volt Református Kollégium és a volt Református 

Leányiskola diákjai között, teadélutánnak is neveztük őket. A zenét mi diákok szolgáltattuk,  

legtöbbször szájharmonikával. Ha zongora került elő azon Buchwald Péter későbbi R.M.D.SZ-es 

szenátor játszott, szájharmonikán pedig Székely János néhai osztálytársunk . 

   Középiskolás koromban láttuk a Krjucskov filmet a szovjet pilóták életéről. A filmben 

hallott dalt sokáig dúdoltuk... 

 1956-os emlék: „Oly távol messze van  hazám...”, Kossuth rádiós emlék, talán Szepesy 

György hírneves futball meccs közvetítő, hozta be külföldről, és játszotta le először. 

   Később jöttek: „Ceuşescu şi poporul”, „Ceuşescu luptător pentru pace şi popor”, „Visul 

de aur al omenirii comunismul”,  „Partidul”, „Ceuşescu és a nép” és a többi. „Olyan békeharc 

lesz, hogy kő-kövön nem marad”, így szólt egy vicces meghatározása a sokat emlegetett 

békeharcnak. „Nu ne vindem ţara, Glia strămoşească”, hangoztatták1989 után. 

     

EMLÉKEZETES SZĺNDARABOK, OPERÁK ÉS OPERETTEK A KOLOZSVÁRI 

MAGYAR SZĺNHÁZBAN ÉS MÁSUTT. 

 

 Első előadás amire halványan emlékszem, az valamilyen operett lehetett, s amire a 

szüleim vittek el. Emlékszem, arra a jelenetre, amikor egy párbajra készülve, az egyik fél állig 

felfegyverkezve jelenik meg, míg a másik csak egy pisztollyal, s persze az állig felfegyverkezett 

fut meg elsőnek. 
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Kolozsvári kedvenc színészek egy csoportja 

 

 De utána következtek a Háry János, A Tamás bátya kunyhója Senkálszki Jenővel, aki a 

négereket, niggereknek mondta. A Romeó és Julia Dórián Ilonával és László Gerővel, a Tanítónő  

Bara Margittal és Horváth Gézával, (ha jól emlékszem), A Báhcsiszeráji Szökőkút balett Lukács 

Marikával főszerepben, s a két Kahána gyerekre, akik piros nyakkendős szerepet játszottak egy  

szovjet darabban a címe „A vörös nyakkendő”. Emlékszem egy hazai román szerző darabjára, 

valami havasi lányról szólt. Láttam az „Aranykakas” című operát, amit Rimszkij Korszakov 

orosz zeneszerző írt és érdekes, nekem nagyon tetszett, a „Parasztbecsületet” Ottrok Ferenccel, 

aki egy aradi gyári munkásból lett opera énekes. Továbbá, láttam a „Turandot”, meg a 

„Rigolettót”, „Toscát”, Bize „Carmenjét” Vilkovics Katóval, „A pillangókisasszonyt”, (Filmen 

is láttam és evvel nyertem meg a főiskolán egy Ki mit tud? versenyt egy kiránduláson való 

részvételre, amelyen nem vehettem részt). A román Operában láttam apósommal és  

feleségemmel „A Lammermoori Luciát...?”  Később láttam Szilágyi Ferenccel, talán, a „Bánk 

Bánt”, aki kalotaszegi parasztgyerek volt, de szép hangú. Akkor a nagy áriát csak úgy volt 

szabad énekelni, hogy a „magyar hazám helyett” „szabad hazámat” énekelt. Láttam a nagy 

sikerű „Svejk” előadást Andrássy Márton főszereplésével. Nagyon nagy színész volt. Akkor a 

tábori lelkészt  Horváth Béla játszotta kitűnően. A „Denevért” is láttam, Frosh  kapitány 

szerepében, ha jól emlékszem, szintén Andrássy Mártonnal, de Horváth Bélával is. Sokszor 

láttam Bisztray Máriát, aki Groza Péter román miniszterelnök lánya volt. Groza sokszor látogatta 

meg a magyar színházat és előadásait. Jól tudott magyarul, én is hallottam beszélni magyarul. 

Bisztray Mária kitűnő színésznő volt, később igazgatója is lett a színháznak. Hogyne emlékeznék 

Márton Jánosra, aki kitűnő színész lett a színpadon, ugyanis zetelaki tanítóból lett színész. Talán 

a színház párt titkára is volt, rossz nyelvek szerint. Emlékszem Kocsis Loncira, aki  jó 

barátságban volt magyar tanárommal Nagy Pállal. 

Egy nagyon emlékezetes kolozsvári dal a „Donáth úton nyílnak már az orgonák”, amely 

mostanában éli második virágzását. Előadója a Kolozsvárról  elszármazott Tamás Gábor, szerzője 

egy román zeneszerző talán Clode Romano művész nevén. Ez a dal nagyon közel került hozzám, 

mert mi is a Donáth negyedben  laktunk, a Danton utcában. Sokat jártunk a Donáth úton levő 
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vendéglőkben, csak úgy diákként zenét hallgatni és táncolni, mert pénzünk nem volt csak annyi, 

hogy egy sört összepótolhassunk, amit lassan egész este sorjában ittunk meg, hogy a pincérek ne 

tudjanak  kidobni. 

Csíkszeredában...Mivel akkor itt nem volt hívatásos színház, mindig eljártunk az 

országban levő magyar színházak túrnéjaira.  Emlékszem a temesvári „Svejk”-re, meg egy,  szerb 

darabra. A kolozsvári Magyar Opera is járt Csíkban, Vásárhelyiektől is a Sütő darabot, 

Lohinszky Loránddal címe „Fűgedes a paradicsomban...”, a „Szentiván éji álmokat”, Farkas 

Ibolyával és Lohinszky Loránddal egy  két személyes darabot, címe, talán, „Libikóka” volt. S 

persze láttuk a  magyarországi „Kalákát”, talán 1982-ben, s a Csíki Állami  Tánc egyűttes sok 

fergeteges előadását, a Barázdát, a Régi zene Fesztivált a várban, a kultúrházban és kint a 

somlyói templomban. A feleségem vezette női kórus neve „Villanella” volt. Sok sikeres  

szereplésük volt. Külföldön is jártak, persze mindig szekus kísérettel. S ők tudták is, hogy  ki az 

közülük... 

Emlékezetes filmek: Első film emlékem amikor a cipők maguktól szaladtak fel a 

lépcsőkön a kolozsvári későbbi Munkás moziban, a Patak utcában, ez egy reklám lehetett. Itt volt 

a híres „Zokogó Majom” vendéglő is. Más  filmek: „Árvíz Indiában” talán még magyar időben, a 

„Hideg szív”, gyerek film volt, de már a „felszabadulás” után, majd a „Golem” cseh film, a 

következő szovjet filmek a „Vera Koszmodemszkaja”, „A Patyomkin cirkáló”, „Az Aurora”, a 

„Cáricin ostroma”, „Az igaz ember”, „Az egész világ nevet, énekel és táncol”, Dunajevszkij 

filmje, a „Csapajev” s egy film a miből e dalt tanultuk meg: „Tankos osztag gyűlölt fasisztákra, 

nyújt halálos, rettentő csapást...”, apám véleménye a dallal kapcsolatban lesújtó volt. Ez egy 

forradalmi dal volt. A „Berlin eleste” szovjet film emlékezetes része volt, amikor a berlini 

földalattit a németek elárasztották vízel, és sokan haltak meg. Igaz volt, nem volt igaz? a filmben 

így volt.  

Emlékezetes könyvek  Solohov:  „A csendes Don”, s benne Akszinja, egy  kínai költő 

verses könyve, a „Tamás bátya kunyhója”, „Robinson” , „Kon-tiki expedíció”, „A négy év alatt 

megjelent magyar kalendáriumok”. 

 

EDDIGI ÉLETEM POLITIKUSAINAK ÉS FONTOS SZEMÉLYISÉGEINEK 

EGY RÉSZE, AKIK NYOMOT HAGYTAK EMLÉKEZETEMBEN 1940-TŐL. 

  

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, fia Horthy István repülős tiszt, akinek repülőgépét  

lelőtték az oroszok, Horthy...Csáky...Teleki...minden oláh menjen ki..., Regele Carol I., Regele 

Mihail, Iuliu Maniu, manisták, Balogh Edgárd, elmondtam neki egyszer, hogy írtam egy  novellát 

ami nagyon érdekelte, Gheorghe Gheorghiu Dej, luptător pentru pace şi popor, és  leánya, aki 

csak derékig volt filmszínésznő, kövérsége miatt, Vladimir Iljics Lenin, Krupszkaja a felesége, 

Vasile Luca, Luka László háromszéki valamikor magyar nemzetiségű, később román 

pártpolitikus KB tag, Ana Pauker, egy beszerábiából származó zsidó kommunista pártpolitikus, 

KB tag, (Pauker-Luca-Veres = Pauker Anna-Luka-Veres), ez egy szójáték volt Kolozsváron. 

Veres egy kolozsvári kommunista helyi vezető volt. Továbbá, Groza Péter aki szóban, 

viselkedésben igen, de tettekkel nem volt magyar barát, Iosif Chisinevschi, romániai zsidó 

politikus KB tag, Teohari Georgescu, Iosif Visszarionovics Sztalin, (Dzsugasvili, kirugott pap 

szeminarista, később generalisszimusz), mikor meghalt megkönnyeztem! Erre egy Sztálin képpel 

emlékeztetett, a XXV.-ik érettségi találkozón Krőbl Bimbi osztálytársam. 

Molotov, Csapajev kozák lovas vezér, Bugyonnij ezeket a szovjet filmekből ismertem 

meg, Mikoján örmény politikus volt, Gromiko a „nyet” embere, Jaques Duclos francia  

kommunista pártfőtitkár, politikus egy letartoztatása alkalmával kivittek minket a főtérre 
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Kolozsvárt, diákként tüntetni a letartóztatása ellen. Bizonyára, sokat is nyomott latba a mi 

tüntetésünk. De valahol a nagy kommunista könyvben és az újságokban megjelenhetett, hogy 

bizony kicsitől nagyig, ellene vagyunk a kommunista politikusok letartoztatásának. Konrad 

Adenauer nyugat-német kancellár, ő volt a férfi boszorkány jelképe, legalább is a politikai   

karikatúrákon, Rákosi Mátyás, magyarországi kommunista pártvezető, Kádár János, 

magyarországi  kommunista pártvezető, Nagy Imre, magyarországi kommunista mártir, Nikita 

Hruscsov, az Szovjet Únió Kommunista Párt főtitkára, Leonid Brezsnyev, szintén a SzU  

Kommunista Párt főtitkára, temetésekor a Tv-én keresztül láttam megrettenve, hogy 

hozzátartozói szájon csókolják, Todor Zsivkov, bolgár kommunista pártvezér, ki tudta, román 

származású volt, Alexander Dubcek, szlovák reformista kommunista pártvezér, Mao-Ze-Tung, 

kínai kommunista pártvezér, Ho-Shi-Min, vietnami kommunista pártvezér, De Gaulle tábornok, 

majd francia államelnök, Walter Ulbrich, kelet német kommunista a pártvezér, Erich Honecker, 

kelet német kommunista pártvezér, Lech Walesa, a lengyel Solidarnosty szakszervezet  elnöke, 

késöbb Lengyelország elnöke, Kim-Ir-Szen, észak kóreai kommunista pártvezér, Enver Hodzsa, 

albán kommunista pártvezér, Teng-Sziao-Ping, kínai kommunista politikus, Csu-En-Laj, 

népszerű kínai kommunista miniszter elnök, J. Cedenbal, mongol kommunista pártvezető, J.F. 

Kennedy, megölt amerikai elnök, F. Mitterand, francia elnök aki, igazságtalannak tartotta a 

Trianoni döntést, D. Eisenhower tábornok, majd az Egyesült Államok elnöke, J.Carter, az USA 

elnöke, R. Reagen, előbb filmszínész, majd sikeres államelnöke az USA-nak, B.Clinton, 

sexbotrányos amerikai elnök, H. Truman, nagyon sok karikaturában láttam a szocializmus 

éveinek kezdetén, mint Uncle Sam, amerikai elnök, Adolf Hitler, Németország világháborút 

vesztő kancellárja, H.Kohl, Nyugat Németország, majd az egyesített Németország kancellárja, G. 

Schröder, Németország kancellárja, H. Schmidt, Németország kancellárja, édesapja a II. 

Világháboruban Erdélyben esett el, Habsburg Otto, utolsó Habsburg trónkövetelő, nagyon 

szimpatikus  volt. 

 

NÉHÁNY SZÓ, AMELYEKET A SZOCIALIZMUSBAN TANULTUNK. 

 

Az első szó amit megtanultunk, s amit a szüleink is csak suttogva mondtak a szocializmus  

elején az elvtárs szó volt. Egyszerre, mindenkinek elvtársnak kellett volna lennie. Ez váltotta fel 

az úr, uram, hölgyem, munkatársam eddig használt szavakat. Következő szó volt a szovjet katona 

szó amely az oroszból lett szovjet, s ezt követte a Szovjetunió szó megtanulása és használata. Az 

oroszoktól tanultuk a nyemeckij-t, davaj csász-t, barisnyá-t, hleb-t, a vodkát, a Gitler-t és a Gitler 

kaput!, meg a sztoj-t! Ezeket követte rögtön Sztalin nevének a megismerése, amelyből Sztalin 

apánk is lett. Sztalin és nem Sztálin! Emlékezetes orosz szavak, amit elsőnek tanultunk meg. 

Davaj csász! Davaj barisnya! Nyema hleb! Gitler kaput!  

 Mindjárt következett egy sejtelmes, rejtelmes kettős szó, a kommunista párt, szavak 

megismerése és használata. Mindenki rettegett ettől a szótól, féltek a szótól a szüleim is mert 

addig sok rosszat hallottak, az orosz kommunista párttól. Itt jelent meg a bolsevik párt is amit 

még a múltból hoztak át. Ugyanis addig, mindenki bolsevikoknak mondta az oroszokat. Ekkor 

kezdett elterjedni az Iván, mint név, az orosz katonákat sokan összefoglalóan Ivánoknak mondta. 

De egyre többet hangzott el a Lenin neve, a Marx-é és az Engels-é is. A kommunista párt  

magával hozta a párttitkár szónak az egyre  sűrűbben való használatát. De együtt  szólaltak meg a 

szakszervezetek is, igaz vörös színben. Sokszor használták akkoriban a kommunisták helyett a 

vörös jelzőt is. Akkoriban még sokat oláhoztunk, „bejöttek újra az oláhok”, „az oláhok szedik 

össze a magyarokat”, „bocskoros oláhok”. Aztán megtanultuk Mihály király nevét, később a 
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Gheorghiu-Dej nevét. Ezeket a szavakat Kolozsváron, a metángáz szónak a megtanulása követte  

mert eldöntődött, hogy  a Kolozs megyei Nagycsánról bevezetik Kolozsvárra  a fölgázt. 

Brigád, addig talán nem is volt ismeretes ez a szó, de amióta az oroszok bejöttek, azóta  

mindent csak a brigádok végeztek a gyárakban, üzemekben, munkatelepeken, később a kollektív 

gazdaságokban és állami gazdaságokban. 

Csasztuska, a brigád szó megjelenése után nemsokára megismertük ezt a szovjet szót is. 

Ez egy olyan csoportot jelzett, akik a munkahelyeken  kikarikírózták dalban és szövegben a 

lustákat, a normákat  nem teljesítő munkásokat. Néha, néha dicsértek is!                        

Kulák, szintén szovjet-orosz szó, amely azokat a falusi dús gazdákat jelölték meg, akik 

ideológiájuk szerint a  munkásosztály ellenségei voltak. 

Imbolygó közép paraszt, azokat a kisebb tulajdonú gazdákat jelölték, akik nem         

nagyon akartak a belépni a  kollektív gazdaságba. Imbolyogtak, bizonytalanok voltak. 

Kollektív gazdaság, a kolhoz szovjet-orosz szó mintájára létrehozott szókapcsolat, amely 

azokat a kényszerrel létrehozott gazdaságokat jelezték, amelyeket  szovjet mintára hoztak létre. 

Munka norma, egy dal is született erre a szóra „Te akartad, hogy így legyen, hogy a 

norma magas legyen”, egy közismert magyar nóta dallamára és szövegére. Minden gyárban, 

kollektívben munkanormákat  állítottak össze és teljesítésének az arányában adták a fizetést.   

Pionír, az iskoláskorú gyerekek kommunista nevelésére létrehozott szervezet. 

Ifjúmunkások,  K.I.SZ,  a fiatalság kommunista nevelését biztosító szervezet. 

Szocialista munkaverseny, gyárakban, üzemekben, bányákban és néha a kollektívekben  

is  használt munkaritmust, munka mennyiséget gyarapító felülről a munkásokat erőltetett, 

mozgalom. 

Büró, a kommunista  szervezetek szűkebb leginkább döntéseket hozó csoportja. 

Politbűró,  egy kommunista politikai szervezet, még szűkebb körű döntést hozó csoportja. 

Központi bizottság, a kommunista pártok legszélesebb körű döntéseket hozó testülete. 

Szovhoz, a Szovjetunióban, az állami tulajdonban levő földeken létrehozott állami 

mezőgazdasági vállalatok. 

Kolhoz, a Szovjetunió parasztságát egybefogó, nem önkéntes alapon létrehozott termelő 

egységek. 

Békeharc, általában az imperialista országok elleni  politikai harc. 

Osztályharc, a kommunista párt által meghirdetett harc a  burzsulyok, kulákok ellen.   

Búrzsulyok, talán a francia  polgár  szóból alakított  kommunista szó amelyel a gazdag 

polgárokat jelezték,akik általában ellenségei a munkásosztálynak. 

Kapitalisták-kapitalizmus, a munkásosztály legfőbb ellenségei, általában a nyugati országok  

dúsgazdag,  beruházó, a munkásosztályt kizsákmányoló polgárai és ezen polgárok által folytatott, 

ellenséges propaganda, ténykedés, tevékenység, (általános jelzője a „rothadó kapitalizmus”). 

Uncle SAM, újságokban, filmekben, brosúrákban, folyóiratokban, felvonulásokon, 

plakátokon, leginkább  karikatúrákban  kicsúfolt Amerikai Egyesült Államokat jelölte. 

Láncos kutya, általában véres pallossal karikatúrákban az áruló Titó megnevezése 

(Jugoszlávia vezetője). 

Lumpen proletár, a proletáriátus elzüllött, deklasszálodott alsó rétegét alkotó, a hasznos 

munka és az osztályharc helyett az alkoholizmusba és a narkotikumba menekülő tagja. 

Deklasszált,  a kommunista eszme szerint, az osztályából kiesett ember, (például a 

munkásosztályból). 

Prolet-kúltos, a kommunista „kulturának” egy olyan  szárnya, amely a munkást, a prolit 

és annak életét és leginkább győzelmeit jeleníti meg a munkában. 
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Sztolipini nyakkendő, a Szovjetúnió Kommunista, (bolsevik), Pártjának története 

könyvben jelzett 1905-ben miniszterelnöknek kinevezett belügyminiszter, aki a szabadságjogokat 

avval is korlátozta, hogy a haladó erők képviselőit felakasztotta, erre mondták, hogy sztolipini      

nyakkendőt kapott a felakasztott. 

Szocializmus, egy kizsákmányolás mentes társadalom, ahol mindenki a munkája szerint  

van javadalmazva. A kommunista társadalom felé vezető, átmeneti rendszer. 

Kommunizmus, a munkásosztály által felépített kizsákmányolás mentes rendszer, a      

munkásosztály álomrendszere, ahol mindenki a szükségletei alapján van fizetve és ellátva.  

Béketábor, a világ egyhatodán  létező  szociálizmust építő országok  összessége amelynek     

élén a dicsőséges Szovjetunió áll. 

Vörös Hadsereg, szovjet hadsereg, 1917-ben alakult  meg  s vívta meg a forradalom 

csatáját a fehérekkel, a cári hadsereggel. Később a II. Világháború győztes hadserege. 

Kozákok, szabadon katonáskodó, irreguláris hadsereget képező az ukrán szteppére       

kivándorolt szláv népcsoport. 

Bolsevikek, az 1898-ban létrehozott Oroszországi Szociáldemokrata Párt többségi 

frakciója. 

Mensevikek, ugyan ennek a pártnak a kissebbségi frakciója. 

Nyet-a, Szovjetunió egyik leghosszabb ideig hívatalban levő, kemény kommunista     

vonalat vivő külügyminiszterének Gromikónak, a nyugaton használt jelzője. 

Vörös nyakkendő, a szovjet és a szovjet típusú gyerekszervezetek nyakkendőjének a  

színe.  

Kerala állam, Indiának az az állama, ahol győzött először az országban az Indiai      

Kommunista Párt.  

Vidáman köszönt a pionír, a hazai pionírok köszönése. 

 

HOGYAN LESZNEK A BÁNSÁGI MAGYAROKBÓL ROMÁNOK? 

 

  Csak nézem és mindennap hallom, hogy a bánsági magyarjaink hogyan vedlenek át, 

akarva nem akarva, román ajkúvá, románul gondolkozóvá. Mindkét jelenség nagyon-nagyon 

káros és veszélyes számunkra. 

De lássuk az általam megtalált tényeket: 

1. A bánsági magyarnak, minden ami hívatalos és nem családi, azt románul kell írni és  

sok esetben mondani is. Például, ha bárki hívja telefonon „Da”-val válaszol. Ez azt is jelenti 

sajnos, hogy már meghajoltunk a többség elvárása, akarata előtt. Miért nem lehetne „igennel” 

válaszolni, s ha a román az illető s nem tud magyarul, akkor románul folytatni. S álljunk meg egy 

szóra itt is. Egy román sem tesz annyit, hogy legalább néhány szót megtanuljon magyarul. Az 

etnikumközi kapcsolatoknak, több nyelven kéne folynia, s nem csak a többség nyelvén. Itt is 

meghajoltunk már rég. 

2. Ha valaki kopogtat egy magyar ajtaján, akár otthon, akár egy hivatalos helyen, a 

kiszólás  szintén „Da”, pedig magyarul is lehetne  mondani azt, hogy „Igen, tessék befáradni”. 

3. A temesvári temetőkben, ilyen feliratok vannak Varga Iosif, Nagy Petru, Szabados 

Ioan, még itt is, a családi intimitás és kegyelet helyén is, románul írják ki soknak a keresztnevét. 

4. További példa, egy teljesen magyar református család apa és anya, fiának keresztelőjére 

magyar rokonai számára, csak román nyelvű meghívót küld. Ez is már hívatalos lett, és  majdnem  

általános úzus, a bánsági magyarok körében. 

5. Egy kicsit jobbik eset az, amikor egy bánsági falu, egyik jobb  helyzetű gazdája, 

egyetlen lányának és leendő vejének esküvőjére, két különböző nyelvű meghívót készíttet, s  a 
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lakodalomban  külön van román, és magyar zenekar. A magyarok csárdásoznak külön, a 

románok a hórát járják. 

6. Beszédükben nincs polgármesteri hivatal, csak primaria, nincs nitrogén műtrágya, csak 

azot, villamos csak tramvai, s még hasonló sok románból átvett, de a mindennapi beszédben  

használt szó. 

7. A helybeli magyar nyelvű hetilap, csak a román utca megnevezéseket közli, pedig-

pedig Temesvárnak is megvannak a magyar elnevezésű utcanevei. Vagy, a temetőket is új 

neveken közli, nem a régi német-magyar elnevezéseket. 

8. Siralmas az a helyzet, ahogy a Temesváron tanuló rengeteg magyar nemzetiségű  

egyetemi hallgató, ismeri saját szakmájának magyar nyelvezetét. Nem tudom az itt tanuló magyar 

orvostanhallgató, hogyan fogja kiszolgálni magyar  betegeit. 

9. Már a helységeket is kezdik román nyelven emlegeti például, Jimbolia, Lugoj, stb, 

10. Iskoláztatás, vannak egész  falvak, ahol valamikor csak magyar lakosság élt, vagy 

telepes falvak mind Pusztakeresztúr, Csanád, Gátalja, Rékas, ahol a magyar szülők nem kérik a  

magyar nyelvű oktatást gyerekeik számára, csak román nyelven tanulnak. Vajon van-e joga egy 

magyar szülőnek arra, hogy elzárja gyerekeit a magyar irodalom, zene, tudomány kiváló 

értékeinek megismerésétől, s egy idegen nép irodalmát és egyben gondolkodás módját ismertesse  

meg? Bűnt követ el minden  magyar szülő, ilyen esetben nemzete ellen! 

11. Összegyűl 5-6 magyar és ha közéjük lép egy román, rögtön románra fordítják a 

beszélgetést. Ez már automatikus gondolkodás avval, hogy „értse  mit beszélünk”. Ez szerintem 

teljes behódolást jelent, és evvel is arra szoktatjuk a többségieket, hogy ne tanuljanak meg egy 

szót sem magyarul. 

12. A napokban egy üzletben mobil telefon, (lehetne maroktelefon is!), vásárlás közben 

amikor kértem az eladót, hogy a telefont állítsa magyar nyelvűre, (már  én is románul beszélek 

mert az előbb a „tegye” szót írtam, ami románul úgy szól tükörfordításban hogy, „puneţi pe 

maghiară”. Az eladó rögtön megjegyezte, hogy most sajnálja, hogy nem  tanulta meg a 

nagyanyja nyelvét, mert ő Nagyszentmiklóson lakik és most már a nagyszentmiklósiak Makón, 

Szegeden vagy más útmenti magyar csárdákba, vacsorára átmennek. A bánsági románok 70-80 

%-ának valamilyen szülői ágon, magyar származása van. Itt vannak például a román nemzetiségű 

katolikusok,  akik valamikor magyarok voltak, vagy  németek, vagy tótok. 

13.  A bánsági  magyarnak, magyarul  közvetítő mobil telefonját, még nem láttam. 

14. A helyi román lapokban, különösen a magyar nemzetiségű Kovács Zoltán által kiadott 

Agendában, hétről-hétre rengeteg magyar nemzetiségű polgár elhalálozását jelentik be a túlélő 

rokonok. Miért? A válasz azért teszik, hogy román barátaik és ismerőseik is megtudják a 

szomorú hírt. Ha összehasonlítom a helyi magyar lapban megjelenő gyászjelentéseket, nem  

találom meg ugyanazon neveket, amelyek a román újságban is megjelennek. A románok, a román 

elhalálozást nem hozzák magyar újságban a magyar barátaik tudtára. 

15. Újszentes alapításakor református magyarokat telepített be a magyar állam, ezelőtt 

108 évvel talán. Az első világháború utáni a magyar területeken történő román-szerb  

osztozkodás következtében a Szerbiába eső román lakosság egy részét, a román állam már a 

magyar Újszentesen telepíti le. A második világháború után, a kommunista rendszer a németeket 

a Báráganra vitte büntetésből, de amikor a németeket vissza engedték, az oda beköltöztetett 

románokat szintén Újszentesre telepíti. Ez a ma is létező Bărăgan része Újszentesnek. Azóta 

csapatostól jönnek az ország minden részéből és a falu 1200 ha-os szántóját felparcellázva 

felvásárolták. Így járt a magyar Újmosnica, Gyirok stb. is. 

16. Érdekes megfigyelés az itteni magyarok részéről, hogy az idetelepülő székelyek 

hamar, nagyon hamar feladják nemzetiségüket, gyerekeiket román iskolába adják, és már otthon 
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is sokan románul beszélnek. Pedig Csíkban ezt hallottam, Szent István királyunkra utalva,  

„Erdélyt bíztam rátok azt is elb......-tok.” 

17. Másik érdekes megfigyelés, a Temes megyei, városi, helyi vezetők nagy része székely 

eredetű, például Toró T Tibor, Bodó Barna, Dr. Albert Ferenc, Szász Enikő stb. 

18. Szervezetünk a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók tagjai között is meg kell 

keresni azokat akik helyi eredetűek és eredményeket tudnak felmutatni mint a borszéki 

származású, lugosi gazda Kovács Bálint, az óteleki Szabó Csaba, akinek az édesanyja székely 

volt, Óteleken a gazdakör aktív tagjai, mind székely eredetűek, Tóth Ede porgányi gazda, akinek 

baróti eredete van, a végvári legszorgalmasabb asszony, aki csincsillákat is tart, Siklódi Zsuzsa  

Nyárád mentéről, a pusztakeresztúri Fodor korcsmáros, kinek felesége  borszék, (távoli 

rokonom), Thalmajer lány, a perjámosi Bariczok, Gyergyóalfalusiak, Dósa Sámuel Diósadról és 

még nagyon sokan mások. 

19. A temesrékási telepített magyarok, nem kérnek magyar misét. Katolikus 

templomukban románul, németül és sokácul szál az Úr igéje, magyarul nem. A temesrékási  100 

éves magyar telepítésű harangláb megemlékezési ünnepségén, amely a város magyar negyedében 

van, alig vettek részt magyarok, s a hivatalos ünnepségen az ottani parókián csak három magyar 

volt jelen, egy újszentesi, egy temesrékási magyar mérnők, mint szervező, de Ő is szilágysági, és 

jómagam, a többiek németek, románok voltak. A haranglábat a magyarok építették ezelőtt 100 

évvel, amikor betelepültek. 

20. A helységnevek mai használatának eltorzulása a román kiejtés szerint. Ma  például a  

magyarok is  Gyarmatának mondják Temesgyarmatot, mint a románok, (Giarmata), és nem az ősi 

magyar szóval jelezve. Hivatalos magyar neve a községnek Temesgyarmat volt. A magyar 

nyelvben a  „gyarmat“ szónak világos értelme van.  Vagy  a Temesrékas ősi magyar nevét is 

csak románosan Rékásnak ejtik. Így vagyunk az ősi magyar Csák névvel, amely  kiveszett mára, 

s a szlávos Csákovának ejtik ki. 

21. Azon az alapon, hogy a szülök is románul tanultak, akkor a gyerekek is tanuljanak  

románul, (Érv: A magyar leckékben nem tud segíteni a gyereknek. Így nagyon mélyek a 

gyökerek!).                                 

22. Román foci csapatoknak drukkolnak. 

23. Leginkább román újságokat olvasnak, a magyar újságokat nem is ismerik.                                            

24. Román rádiót hallgatnak egész nap, a Tv is állandóan román adón van beállítva. 

25. Vegyes házasságokat kötnek, a gyerekek  románok lesznek leginkább.                                           

26. Barátaik leginkább románok, nem keresik a magyarok barátságát. 

 

HOGYAN LESZÜNK ROMÁNOKKÁ? MÁSODIK VÁLTOZAT. 

                                                       

Erdélyi és bánsági magyarokból, hogyan leszünk románok? Az út az elrománosodás felé! 

Mindennapi megfigyeléseim alapján, hogyan adjuk fel magyarságunkat és kezdünk románul is 

gondolkozni, ami elvezet a teljes románná váláshoz. 

1. Neveink használata. A román hatóság nem törekedik azért, hogy a magyar nemzetiségű 

állampolgárnak magyarul írja be a nevét a hivatalos jegyzékekbe, a községháza román titkára, 

(jegyzője), a  rendőrség, (a román rendőr), és minden állami szerv nem gondoskodik, sőt sokszor 

még ma is kötelezőnek tartja és románul írja be a keresztlevélbe, személyazonosságiba stb. a  

keresztneveket. Így lesz a magyar Jánosból = Ioan, de sokszor még a családnevek is a román  

helyesírás szabályai szerint vannak beírva, például Cherestes = Keresztes. A csángófőldön tovább 

is mentek, így lettek a Rab család nevűekből Robu-ak, a Siposból, Flueraş  stb. Csak meg kell 

nézni a bánsági magyarok személyazonossági igazolványait és rengeteg hasonló példát lehetne 
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felsorakoztatni. S ebből a románná válási folyamat során mi lesz? Az lesz hogyha a magyar pap, 

vagy egy magyar szervezet megkérdi a bánsági magyart, Hogy hívják Önt? Nagy Petru a válasz. 

Már a  mindennapi életben is így használja a bánsági, a saját nevét. 

2. Két bánsági magyar beszélget! Történeteket mesélnek egymásnak, egyelőre bánsági 

magyarul. De az egyik  társalkodó, egy románnal való találkozását magyarázza el, annak aki 

hallgatja és a románnal folytatott beszélgetését semmi szó nélkül románra fordítja és így meséli 

el. A hallgató érti, mert Ő is tud románul, mindketten meg vannak egymással elégedve. Az ilyen 

szomorú jelenség sajnos ma már nem csak bánsági különlegesség.  

3. Magyarok vannak az irodában. Kopogtatok, kip-kop. Belülről „Da” a válasz. Ez 

annyira természetes már a Bánságban, hogy a magyarok el is felejtették, hogy Igennel is lehet 

válaszolni. Ez már bánsági magyar törvény, a románosodás útján. Kérdem én avval, ha 

történetesen egy román kopogtat be, és igennel válaszolok megsértettem? Nem, mert én nem 

vagyok köteles az ő nyelvén beszélni. Erre senki sem kötelez. Az államnyelv, nem a mindennapi 

nyelvhasználatot jelenti. Sokan mondják, hogy ez udvariasságból történik. Az igazi udvariasság 

csak akkor az, ha kétoldalú. 

4. Két magyar beszélget és hozzájuk csatlakozik egy román. A két magyar rögtön románra 

fordítja a szót. Mondván azért, hogy értse amit beszélnek. Vajon a román becsületből  nem 

tanulhatna meg magyarul? Sőt akkor is románra fordul a beszéd, ha tíz magyar van és egy  

román. Ilyenkor ha tényleg azt akarjuk, hogy értse amit mondani akarunk és a román gőgből nem 

tanult meg magyarul, akkor egyik magyar lépjen mellé és fordítsa le neki a szöveget. 

5. Többször jártam Temesvár temetőiben, s ott láttam, hogy ott ahol tényleg nem kötelezi 

senki a magyart, hogy feladja becsületes magyar nevét ilyen magyar sírfeliratokat láttam. Vas 

Ştefan, élt 65 évet, Birtalan Petru, élt 76 évet, Kelemen Iosif, élt 52 évet stb. 

6. Bárkit hívhatsz magyart telefonon, minden magyar a kagyló felvétele után „Da”-val 

jelentkezik. Az igen szó, már kiszorult a telefonból. A „da” a természetes, a törvényszerű 

magyarjainknak. 

7. Temetéskor a magyar egyházak a református, a katolikus egyaránt románul is elmondja 

a Miatyánkot és ismerteti az elhunyt életét. Miért? A román hozzátartozókért? Becsületből a 

magyar családhoz tartozó románoknak legalább érteni kéne a magyart, ha gőgből nem is beszélik. 

8. Miért kerülnek a magyar szülők gyerekei román iskolába? A válasz azért, hogy tanulják 

jól meg a román nyelvet és  tudjanak érvényesülni az életben. Ez a mindennapi elfogadott, meg 

nem cáfolható szülői válasz. De lássuk csak mi van e mögött? Tudatában van-e a magyar szülő, 

hogy a román iskolába beírt magyar gyerek az iskola során mindig hátrányosan van 

megbélyegezve azért mert magyar és így kisebbségi? Ezt éreztetik a tanárok, diákok!  A magyar 

diáknak kevés dicséretben lesz  része, mindig hátrányban van, sokszor kigúnyolják 

magyarságáért, de nemzetiségéből fakadóan másért is. Mindez elvezethet a román iskolában 

tanuló magyar gyermek,  nem normális pszichikai  életének megszületéséhez. Ki a felelős ezért? 

9. Hányszor megtörténik, hogy üzletekben, piacon vásárlás közben két magyar az eladó és 

a vevő, románul beszél?   

        

EGY EGÉSZSÉGES MAGYARSÁGTUDAT KIALAKĺTÁSÁÉRT A BÁNSÁGI 

FALVAKBAN. 

(pályázat népfőiskolai oktatás megszervezésére ) 

 

  A bánsági magyar falvak közül csak egyetlen falu, Porgány,  Árpádkori település, a többi 

mint telepes falu. Ezen falvak lakóinak nagy része a XIX. század végén települtek át, leginkább a 

magyar Alföldről. Így kevés idő maradt arra, hogy gyökeret tudjanak ereszteni az új helyen, mert  
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még az áttelepültek életében impérium változás állott be, román fennhatóság alá kerültek. Ez 

nagy hátrányt jelentett ezen falvak lakósainak, mert az új hatalom először is elvette földjeik nagy 

részét, így kivette lábuk alól, a biztos megélhetést, majd utána felszámolta iskoláikat, megtiltotta 

az anyanyelv használatát. Elszakadtak a tömb magyarságtól és csak saját magyarságtudatuk 

élhetett tovább bennük. 

  A bánsági magyar falusi lakosság 1919 óta, amióta román fennhatóság alatt él, kevés 

olyan nevelést kapott, akár gyermek korában, fiatal korában, majd felnőtt korban, amelyen 

keresztül megismerhették volna saját nemzetük történelmi, művelődéstörténeti és  mezőgazdasági 

szakmájuk magyar vonatkozású  történetét. 

1920 után rögtön megszüntették a lugosi, csáki, Magyar Királyi Gazdaképzőket, a román 

nyelvű iskolákban, ahova kötelezték a fiatalságot járni, nem tanultak sem magyar nyelvet, sem  

magyar történelmet. Itt csak a román történelmet és irodalmat ismerhették meg. Arany, Petőfi 

ismerete akkor bűn volt. Nem volt lehetőségük, hogy az egységes magyar művelődésbe  

bekapcsolódhassanak. 

 Dalaikat, táncaikat a feledés fedte el. Szegényebbek lettek nemzetünk történelmének, 

táncainak és dalainak ismeretével. Sőt, a következetes elnemzetlenítő állami politika 

következtében, a többségi történelmet kellett magénak mondania, a többségi dalokat, táncokat 

tanították, többségi könyveket, újságokat kellett olvasniok. Így a magyarság lélekben, 

szegényebb lett. A mai felnőtt falusi magyarság nem ismeri nemzete történelmét, dalait és táncait, 

irodalmát.  

Ennek felszámolásához tudnánk hozzájárulni avval, ha a népfőiskolai oktatást el lehetne 

indítani.  Ehhez anyagiakra van szükség, ilyen céllal írjuk meg pályázatunkat is. 

  Iskoláinkban a magyar történelmet, ma is szűkösen mérve tanítják. A szülök, így  nem 

tudják gyerekeiket történelmi ismeretek hiányában a tanulásban segíteni, oktatni. Magyar 

művelődéstörténetet és a mezőgazdaság történet magyar vonatkozásait, sehol sem tanítják, 

nincsenek népfőiskolák, ahol  elhangozhatnának ezek az előadások.  

 Pedig nagy szükség lenne arra, hogy a falusi magyar lakosság, aki sokszorosan hátrányos  

helyzetben, a szórványban él, megismerje nemzete történelmét, nagyjainak tetteit, harcát, 

tevékenységét, győzelmeit és vereségeit. Szükség lenne, hogy a falusi lakosság újra megismerje 

néptáncait, népdalait, a magyar irodalmat, népművészetet. Szükség lenne arra, hogy a falusi 

lakosság megismerje elődjeinek a mezőgazdaságban elért eredményeit, amelyet ma is 

felhasználhatna a mindennapi életben. 

 Csak mindezen tudással felvértezve veheti fel a harcot, a többségi nemzet által 

ráerőszakolt elnemzetlenítő, ma is,  kissé burkoltan  folyó politikával. Csak ilyen ismeretek 

birtokában válhat az ország jó állampolgárvá. Csak így alakulhat ki egy békés együttélés, a 

többségi és a kisebbségi  lakosság között. 

 Ez a képzés hozzásegíti a falusi lakosságot ahhoz, hogy visszatérjen a magyar öntudathoz, 

hogy azt tudatosan művelhesse, hogy újra magyarul gondolkodhasson és tisztán beszélje ősei 

nyelvét. Megismerve a magyar történelmet, a magyar művelődéstörténetet és a magyar 

mezőgazdasági történetet, gazdáink egyenlő értékűvé válnak a többségi nemzet falusi 

lakosságával és nem mint másodrendű állampolgárok vesznek részt  a társadalmi életben. 

 Az ilyen tipusú felnőttképzés pótolja, kiegészíti az elmaradt oktatást és előrehaladást  

biztosít az azon résztvevőknek. Ugyanakkor hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy megismerje 

népét és önmagát. Megismeri környezetét és helyhez köti, nem válik olyanná aki elhagyja  

könnyen szülőföldjét. Minden előadás a helyi történelem, a helyi művelődés és a helyi 

mezőgazdaság történetéről is fog szólni, beágyazva az egész magyarság történelmébe, 

művelődéstörténetébe és mezőgazdaság történetébe. 
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 A népfőiskolai előadások megtartásával, célunk egy egészséges magyarságtudat 

kialakításának az elősegítése. Az előadásokat 3 olyan helységben szerveznénk meg, ahol meg 

vannak a lehetőségek és nagy szükségletét tapasztaltuk ilyen előadások megtartásának, eddigi 

munkáink folyamán. Megszeretnénk tartani a tanfolyamokat Igazfalván, Rékason és Végváron,  6 

hónapos időtartammal és vizsgával. Az előadásokat minden második szombaton tartanánk,  8 órai 

időtartammal, kezdve október 15-el, egészen május 16-ig. Ezalatt 12 előadást tartanánk, ami 96 

óra előadást jelent, egy helységben. Összesen a 3 helységben 288 óra lenne megtartva. Az 

előadásokra a helységet a helyi szervezeteink biztosítják, s a tanárok utaznak le az előadásokat 

megtartani.  

 Az előadásokra, egy tantervet állítunk össze a temesvári Bartók Béla Líceum szakos 

tanárainak segítségével. A tanterv összeállításnak alapja lenne az itt  meghatározott alapterv. 

 A történelmi előadásokra 36 óra jutna: a honfoglalástól 1848-ig, 1848-tól a második 

világháború végéig  és  a második világháború végétől napjainkig. Helyi történelmi adatokkal. 

 A művelődéstörténeti előadásokra 32 óra jut, ahol ismertetnénk a magyar irodalom 

nagyjait, (próza, költészet, népművészet, népballadák), népzenét Bartók Béla, Kodály Zoltán 

munkásságát, a Himnuszt, néptáncokat, népi játékokat, és tárgyi népművészetet. Helyi 

népművészet, helyi irodalom. 

 A mezőgazdaság története keretében, előadások hangzanának el 28 órában: a  

mezőgazdaság a gőzeke feltalálásáig, hagyományos mezőgazdaság, intenzív mezőgazdaság, a 

kisgazdaságok jövője, az Eu mezőgazdasága. Helyi mezőgazdasági tradicíók. 

Ezúton jelezzük, hogy szervezetünk eddig is, több szakmai tanfolyamot szervezett meg, 

olyant ahol a résztvevők Romániában elismert szakmai oklevelet kaptak. Vannak tanárai 

szervezetünknek is, akik biztosítani tudják a színvonalas előadások megtartását. Ugyanakkor  

felkérjük a Bartók Béla Líceum szakos tanárai segítségét is. 

            Eddig  szakmai tanfolyamokat szerveztünk Igazfalván, Lugoson, Végváron, Újszentesen. 

Ahol több mint 200 gazdának biztosítottunk oklevelet, anyanyelven megszerezve. Ezek a 

tanfolyamok voltak az első anyanyelvi szakmai tanfolyamok, amelyeket a Bánságban 85 év után 

sikerült nekünk megszerveznünk. Tehát már van tapasztalatunk tanfolyamok megszervezésében. 

Ezért is bátorkodunk a jelen pályázat letevésével. 

                  

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS A  TANFOLYAMOK LEBONYOLITÁSÁHOZ. 

      

Útiköltség tanárok részére: 12 előadás x 3 helység = 36 előadás x 100 km = 3600 km X  0,08  l  

benzin / km = 288 liter x 37.000 lej l =10.656.000 lej = 73.489 HUF 

Étkezés: 30 személy x 12 alkalommal = 360 étkezés x 30 00 lej / étkezés = 10.800.000 lei = 

74.482 HUF x 3 helységben = 223.446 HUF 

Szervezési költségek: havonta 2.000.000 lej x 6 hónap = 12.000.000 lej = 82.758 HUF 

Anyagszükséglet: havonta 500.000 lej x 6 hónap = 3.000 000 lej = 20.689 HUF 

Kiszállási díj tanároknak: 12 előadás x 8 ór = 96 óra x 3 helységben = 288 óra  x 200 .000 lej / 

óra = 57.600.000 lej = 397.241 HUF      

Tananyag  összeállítása és kiadása: 100 példányban x 50.000 lej = 5.000.000 lej = 34.482 HUF 

                                           Összköltség....................832.105 HUF 

                                           Saját öltség...................  100.000 HUF. 

                                           Pályázott összeg...........   732.105 HUF 

A saját költség, az étkezésre használt ősszegből 100.000 HUF.  

Használt árfolyam: 1 HUF = 145 lej 
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FONTOS DÁTUMOK. 

 

1936 október 8-án születtem, Kolozsvárt a Gépész utca 10-ben,  egy esős  reggelen. 

 

 
Fotó rólam, 1939-ből 

 

1941-ben, óvoda a volt Berde Mózes utcában, ide jártam. 

1942 szeptember 1-én, első osztályok a Monostori úti Református Elemiben. 

1946  tavaszán, befejeztem  a negyedik elemit ugyanitt. 

1946 őszén, beíratkoztam a Kolozsvári Református Kollégium első gimnáziumi osztályába. 

1947  tavaszán, a tanügyi reform következtében a 2. számú Elméleti Magyar Fiú Líceum 6-ik 

         osztályos tanulója lettem. 

1948-ban, pionírrá avattak, megismertem Varduca Györgyöt, aki később barátom lett. 

1949-ben, megismertem Rostás Lenkét. 

1950-ben, megismertem Lászlóffy Aladárt, aki később barátom lett és Baki Lórándot. 

1954-ben, érettségiztem a 2 számú Elméleti Magyar Fiú Líceumban. 

1954 őszén, felvételiztem sikeresen a. Kolozsvári Agrártudományi Főiskola általános 

         mezőgazdasági mérnöki karának, magyar szakára. 

1957-ben, megismertem Farkas Zoltánt, későbbi kollégámat. 

1956-október 23, az októberi magyar forradalom.  

1957-nyarán, megismertem leendő feleségemet Gyömbér Juliánnát. 1939 július 14 -én született.  

1960-január-március, államvizsgáztam. 

1959-március 23-án, feleségül vettem Gyömbér Juliánnát Újszentesről.  

1960-március 1-én, kihelyeztek az Úzdiszentpéteri Kollektív Gazdaságba mérnöknek. 

1960-november 1-én,  áthelyeztek Marosvásárhelyre a Maros-Magyar Autónom Tartomány                                                           

         mezőgazdasági osztályára, zöldséges mérnöknek.     

1962-június 1-én, kitettek párthatározat alapján a Kis-Küküllő menti Désfalvára kollektívbe 

         mérnöknek 

1963-szeptember 26-án, megszületik Kolozsvárt első gyerekünk, Attila. 

1965-ben, kérvénnyel áthelyeznek a Bonyhai Kollektív Gazdasághoz mérnöknek. 
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1965-ben, Bonyhán megkéselnek. 

1966-ban, megismerjük a Benczédi családot, a bonyhai református lelkész családját. 

1966-ban, megismerjük a Pomjanek családot. 

1967-ben, megismerjük a  Kakassy családot 

1969-február 1-én, megszületik Bonyhán lányunk, Enikő.                                                      

1971-Attila középiskolába jár.  

1973 január 1, Csíkszeredába költözünk.                                          

1973 január 1-én, a szeredai Talajjavító Vállalatnál dolgozom. 

1974-ben, lakást kapunk a Tudor negyedben. 

1976-ban, Enikő középiskolába jár. 

1982-ben, Attila leteszi az érettségit. 

1982-ben, Attila egyetemre megy Kolozsvárra. 

1988-ban, Enikő leteszi az érettségit.    

1988-ban, Enikő Temesvárra  megy az egyetemre.    

          Attila megnősül Nagyváradon. 

          Attila egy éves gyakorlatra, az Egyesült Államokba megy. 

1975 IV.10-én, első utam Magyarországra. 

1975-76-ban,  kialakul a csíki baráti társaság. 

1977 III.1-én, új lakást kapunk a Jégpálya negyedben. 

1978-ban, kapcsolatba kerülök Bagdy Dániellel.         

1978 áprilisában, Budapest-Pozsony-Prága meglátogatása,  Juci és én. 

1978 tavaszán, megismerem Hargita fürdőn a Német családot. 

1979 augusztusában, felkeres a csíki szekurítate.        

1979 III.3-án, értesítenek Juci kanadai örökségéről. 

1980 július 22-én, Moszkvába utazunk a XXII. Nyári Olimpiai Játékokra, Bakuba és Kijevbe. 

1982-1988 között, a Hargita Megyei Néptanács mezőgazdasági szakértője vagyok. 

1989-1990-ben, Csíkból Újszentesre költözünk. 

1990 júniusa, megtámadnak Újszentesen.      

1991 szeptember 21-én, meghal édesapám. 1905 augusztus 1-én született. 

1992 január 7-én, kezdi el írni Édesanyám életének egy részét, kiadom könyvben 2006-ban.    

1993 április 26, meghal apósom. 

2000 IV.29-én, Dániába utazom két hétre. 

2001-ben, Horvátországba utazunk Juci, Enikő és én.          

2002 szeptember 8-17 között, Görögországban vagyunk, Juci,Enikő és én.         

2004 április 6-13 között, egyiptomi utazás, Juci, Enikő és én. 

2006 október 9-én, meghal édesanyám. 1912 január 3-én született.                                             

2009 április 9-én, meghal Lászlóffy Aladár iskoláskori barátom. 

2009 július 4-én, meghal csíki barátunk György Béla. 

2010 május 3-án, Újszentesről Élesdre költözünk. 

2011 augusztusában, megjelenik első könyvem Temesváron: A Temes megyei magyar 

         gazdamozgalom kronológiája 1990 és 2010 között. 

 

EGY HELYBEN TÖLTÖTT ÉVEK. 

 

Kolozsvárt, 1936 október 8-1960 március 1-ig                   - 23 év, 6 hónap és 22 nap 

Úzdiszentpéteren, 1960  március 1-1960 november 1-ig    -8 hónap 

            Marosvásárhelyt, 1960 november 1-1962 június 1-ig         -1 év, 7 hónap 
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            Désfalván, 1962  június 1-1965 április 1-ig                         - 2 év, és 10 hónap  

            Szászbonyhán, 1965 április 1 -1973 január 1-ig                  -7 év, és 9 hónap 

            Csíkszeredán, 1973 január 1-1989 április 20-ig                   -16 év,  3 hónap és 20 nap 

            Újszentesen, 1979 április 20-2010 május 3- ig                     -20 év,  5 hónap  és 3 nap   

 

A MINDENNAPI KICSI ÖRÖMÖK ÉS BÁNATOK KÖZÜL. 

 

2010 február 14-én. A tegnapelőtt egy olyan dalt énekelt Tamás Gábor a Duna Tv-ben, 

amelyet legalább 65 éve nem hallottam, nagyon jól esett újra hallani. A dalt az 50-es évek egyik 

újévi kabaréjában énekelte, talán Imrédy Géza. A dal szövegéből ennyire emlékszem „Kolozsvár, 

Kolozsvár drága város”, Kolozsvár, Kolozsvár, Kolozsvár... 

Ezt a dalt is azon Kolozsvárt éneklő dalok közé sorolom mint: 

1. „Kolozsváros, olyan város  

A kapuja kilenc záros 

Abba lakik egy mészáros, kinek neve Virág János”. 

      

Kapu mellett ne... 

Bús szívemet  ne kesergesd... 

 

2. Nincs Kolozsvár békerítve  

Szlobod-e drumu  

Csak egy  kislány  maradt benne  

Las sa ramaie   

Kiért fáj a szívem  

Asa trebue. 

 

3. Szép város Kolozsvár 

S én ott lakom a Szamosnál ... 

Ahol minden piros-fehér-zöld lett már.  

 

Vajon vannak-e még mostanában Kolozsváron újévi kabarék? Meghalt Sarlai Imre!  

 

KIS CSALÁD CSALÁDFÁJA, 2009 NOVEMBER 2.-ÁN. 

 

-Kis de Beölkény György   

            1662 március 25-én  kapja meg a nemesi címet. I. Apafi Mihálytól Görgényben.  

 1785 december 5-én  II. József igazoló levelében a következő Kis nevűek vannak 

            Magyarbölkényből: Kis Mihály, KisAndrás, Kis Ferenc, Kis György, továbbá Kis 

György, Zsigmond, Mihály, Ferenc, Péter,  Barabás  id. és ifj. István, József, Pál. 

-Véleményem szerinti felosztás: Kis Mihály fia Kis András, Kis Ferenc, Kis György  

-Kis György fiai Zsigmond, Mihály, Ferenc, Péter és Barabás  idős és ifjú István, József és Pál 

vagy Kis György fiai Zsigmond, Mihály, Ferenc, Péter, s külön család a Barabás család az ifjú és 

idős Istvánnal, Józseffel és  Pállal. Ez a második változat tűnik elfogadhatónak.                                                     

-A fenti Kis Mihály fia lehet Kis András, akinek 1769-ben van címeres pecsétje és sírköve  

Marosvásárhelyen, sz 1747-ben +1814-ben. Ők kapják a nemesi elismerést II. Józseftől. A 

Pálmay levéltárban jelzett Kis Mihály lehet az apa. 
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-Az 1707-ben, a Görgényvárat védő Kis János hajdúcsapat vezető, valamelyik Kis apja lehet a 

fenti névsorból. Ő csak bölkényi lakos, de nincs bölkényi előneve, viszont harcos jellemű és 

foglalkozású. 

-Az 1848-ban, a Pálmay által jelzett Marosszéki jegyző Kis Ferenc azonos lehet a nemességet 

igazoló II. József által kiadott igazolásban felsorolt Kis Ferenccel. 

A fenti névsorból vajon ki lehet a mi ősünk folytatása? Talán valamelyik Kis György? 

További kutatást kell végezni! Fontos, hogy a nemesi levél fel volt újítva. Csak a bölkényi 

előnevet viselők lehetnek az igaziak. 

1. Hova jön Bölkényi Kis András sz. 1747 + 1814, hol született? Rokon! Az 1796-ban levő 

címeres pecsét az övé lehet. 

2. Pálmay Levéltári anyagban Bölkényi Kis Mihály, a fenti András apja lehet. 

3. Bölkényi Kis Andrásnak van sírköve Marosvásárhelyen és pecsétje, felesége Szabó 

Borbála. 

4. Kis Ilona felesége Jeney Józsefnek, Mezőcsávási birtokosnak, aki sz. 1864-ben. Ebből a 

házasságból születik? J. Ilona, J. József  sz.1896, J. István sz.1898, feltehetőleg az első feleségtől 

tehát Kiss Ilonától, a mi rokonunktól.  E szerint kb. 1898-ig még felesége. Rokon!  

5. Kis Ilona feltehetőleg nagyapánk Kis Károly testvére. 

6. Magyarbölkényi református iskolájának 1859-től Kiss János és Kiss József iskolamesterei? 

Ezek ketten fiai lehetnek a felsoroltaknak. 

7. Kis Sándor bölkényi lakos boroshordó készítő, 2008-ban, (Máté Laci cikke az Erdélyi 

Gazdában), 2 éve meghalt, lásd a bölkényi református pap válaszát. 

8. Kiss Ernőnek volt 2 lánya  Csáváson,  (Bölöni Feri 2009). 

9. Kiss Samu Galambodon 3 gyerekkel, (Bölöni Feri 2009), kb. Kiss Aladár fia lehet. 

10. Kiss Elemérnek volt egy fia  Elemér, talán ő halt meg 2009, a pap  mondta, s volt egy lánya 

Adél, (Bölöni Feri 2009). 

11. Kis Gizella lehet még Kiss Károly testvére, Barabás Ferike református pap édesanyja, 

(Erzsike 2009). 

12. Dr. Jeney István az Országos Magyar Párt intéző bizottsági gyűlésén vesz részt 1933 július 1-

én Marosvásárhelyen. Lásd Ventura a számítógépen. 

13. Jeney... keresztneve lehet István, aki 1898-ban született, s az anyja Kis Ilona s aki 

alpolgármester 1940-1944 között Marosvásárhelyen, 1944-ben felgyújtják a házát és ott ég el a 

nemesi levelünk, Teri nem hiszi, Ő látta a levelet előtte, fekete alapon van írva, (Erzsike kérdezte 

Terit 2009 novemberében). Lásd Erzsike levelét a Terivel való beszélgetés után. 

14. Kis János bőlkényi lakos, aki védi a görgényi várat 1707 őszétől 1708 tavaszáig, a 

labancok támadásától. Titulusa „várbéli praesidiarius-hajdúcsapat vezető hadnagy”. Neve 

fellelhető a „Görgényi Ember Examenye”-ben, ahol szerepel a Csanádi István hadbíró által 

1707 november 27-én felvett jegyzőkönyvben, Fekete Vaszil-lal kapcsolatosan, aki II. 

Rákoczi Ferenc egy román kapitánya. Lásd az Acta Siculica 2007-év, 355-372 oldalakon, 

pontosabban a 362.oldalon a Seres István által írt dolgozatban „A görgényi Fekete 

Vaszil”címmel. 

15. 1905-ben már biztos, hogy a Kis Károly családja Nagysármáson van. A  Lovas Sándor: „A 

legújabb állami telepítések Magyarországon” című könyvben említett 60 Maros-Torda megyei 

telepes közül, a két Mezőcsávásról odatelepült telepes egyike! Édesapám Nagysármáson született 

1905-ben. 

16.1784-87 népszámlálás idején 14 kisnemes van Magyarbölkényben. Lásd a Szászrégen  és 

Nyárádremete közötti települések Magyarbölkény oldalán. Az 1785-ben kiadott nemességet 

elismerő II. József féle elismerésben 19 kisnemes van felsorolva. 
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17. Nagy Iván „Magyarország családjai”, hatodik kötet: Kis család M. bölkényi Közülük  

Ferencz Marosszékben jegyző és írnok 1848-ban. 

18. Attila kapta meg: Kis Ferenc, kérés nemesség megújításra 1759-IV 3-án,  Illésy Gyűjtemény  

626 oldalon található, a http:// mol.arcanum.hu web oldalon? Feltételezett válasz II. József 1785 

december 5-én, lásd Libri Regii (A 57), 53 kötet. A  26 év differencia(?) túl nagy, szerintem(!), a 

kérés és a válasz között. De van Kis Ferenc a nemesség megújítására kapott válaszban 1785-ben 

is. A két nemességet igazoló kérés külön kérések szerintem, nem egy és ugyanaz. 

 

 

 
                                                        Kis S József    Sebestyén Amália 

                                                      sz. M-csávás         sz. M-csávás 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                   első feleség gyerekei  1.Polixenia  sz.1896.IX.27 

                                                                                                                2.Sámuel      sz.1897.II.3 

                                               Kis Károly—első felesége  Bakó Eszter               3.Ida            sz.1899.IX.21 
                                                           Sz. 1871 aug. 26  M-csávás                              sz.1874  aug. 10         4.Károly           sz.  1901. X.14               

                                        + 1938  márc 16 M-csávás                   +  1904 aug. 11 

                                                 -második felesége Csibi Eszter sz.1886 jan. 9-M-madarason  szülei: 
                                                                                                                                          +   1941  máj. 22                                                         

                                                                                                                                                                                                      Csibi József 
                                                                                                                                                                                                       Sebestyén Anna    

                                                                            Első házasság 1896 jan.  28-----második házasság  1904 aug  16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Albert-          Eszter-     Ilona-       Aladár-     Ella -Ede -Ernő - Izabella   Lukrécia ? – Amália - Teréz-     
sz.1905 aug. 1                                                                Gabriella                    Bella 
+  1991 szep.21 sz 1907aug. 13  

                          +                  

                                               sz.1909 szept. 15 
                                               +  1983 aug. 12                         

                                                                        sz.1913 ápr. 27 
                                                                        +  1955 nov.1                   

                                                                                              sz.1915 jul. 28 

                                                                                                              
                                                                                                           sz.1917 okt. 2 

                                                                                                          +                

                                                                                                                         sz.1919 nov. 7   
                                                                                                                         + 1949            sz.1920 

                                                                                                                                                +  1942                                      

                                                                                                                                                               sz. 1921 ápr. 14  
                                                                                                                                                               +                     sz. 1924 aug. 26 

                                                                                                                                                                                      +  1976 ápr. 8    

                                                                                                                                                                                                     sz.1927 szept. 23 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kapcsolat lehet azon felsoroltak között lévő Kis József között, amelyek igazolják 

nemességüket és a Kis S. József között, azonosak lehetnek, aki Kis Károly nagyapánk apja, 

dédnagyapánk?  

Kis József  (elismeri nemességét II. József ) →→→=Kis S. József dédnagyapánk 

1785  decemberben kapja az elismerést                       fia születik 1871 augusztus-26-án, 

                                                                                                 aki Kis Károly  nagyapánk  

 

Az 1630-ban megjelent törvény szerint a nemesi leveleket meg kell újítani. Egy évszázad 

múlva a helytartó tanács rendelete szerint „ha  valaki  bizonyítani tudja, hogy őse valamikor 

ármálist kapott és legalább 60 éve gyakorolja a nemesi jogokat nemesnek tekinthető”. 
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1725-1732-1755-ben Mária Terézia nemességi  vizsgálatot rendel el. Királyi Könyvekben 

az 1755-ös nemesi összeírásokban. 

Kiss Albert = Kovács Erzsébet Kis Eszter = Kristof -    Kis Ilus = Bölöni Ferenc       

                   ↓                                       ↓          ref.pap                               ↓            

            Károly  1936                1. Ilona (Testvérke)             1. Erzsébet 1931 

            Erzsébet 1942              2. Emese                               2. Ferenc    1933    

                                                 3. György                             3. Béla        1935                                                                               

                                                                                              4. Károly    1937 

                                                                                              5. Ilona       1940                                                                                

                                                                                              6. Anna       1942 

 Aladár = Kelemen  Magda,  Ede = ...Mária                         Ernő = ...                                                                               

         ↓                                              ↓                                                  ↓ 

 1. Aladár                     1. születés után meghalt fiú                     1. Emma 

 2. Kálmán                   2. Etelka                                                   2. Eszter 

 3. Magda                     3. Erzsébet      

                                     4. Margit                              Amália = Konsza Gábor                                                                                             

   Terézia = Vilcsek Károly                                                       ↓ 

                        ↓                                                             1. Éva (Babuci)    

1. Károly 

 
További kutatás szükséges: 

 

Kis S. József, (dédnagyapám), születési és elhalálozási helye, főleg testvérei? 

Kis Károly, (nagyapám), testvérei? 

Kiss Dénes, Csáváson csak névrokon! 

Kiss Ernő Mezőcsáváson lakott, én úgy tudom, hogy Nyárádtön halt meg, malom balesetben. 

Kiss Ede Zselyk Magyarosy Margit a leánya Besztercén. 

Kiss  Aladár, Galambodon nősült 1941 május 15-én és itt is halt meg, felesége Kelemen Magda, 

sz.1926 május 15-én, elhalálozott 2002 január 7-én. 

Kiss Ilus Septér, Régenben van eltemetve.  

Kiss Ella, talán Dicsőszentmártonban halt meg? 

Kiss Izabella, Bella, Kolozsvárt halt meg 1942-ben. 

 

Erzsike adatai: 

 

Kiss Ede felesége Mária, 3 lányuk volt, 1. Magyarosi Etus, meghalt, 2. Magyarosi Margit,  

Besztercén lakik, 3.Gotchik Erzsébet, Németországban lakik. 

1. Magyarosi Etelka, Etus, férje Magyarosi János, 2 gyerek. Magyarosi Margit férje Magyarosi  

Mihály, lányuk Csilla,  M. Zoltán, 2 gyerekkel, egy fiú és egy lány. 

2. Magyarosi Margit férje Magyarosi Jani, 2 gyerekkel, Jutka Besztercén, 2 gyerekkel Júlia és 

Izabella, Csaba  Spanyolországban, 1 fiú.   

3. M.Gotchik Erzsébet, férje Tomas,  3 gyerekkel, Maria, Arthur, Erika.  
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Történet? 

 

Teri néném, (82 éves), emlékeiből tudtuk meg, hogy úgy. kb 1938 körül nagyapámat 

bevitték a marosvásárhelyi rendőrségre, állambiztonságra (sziguranca)? s ott nagyon megverték, 

amibe bele is halt. Ugyanis a szolga elárulta, hogy nagyapám az istálló padlásán 1848-as 

zászlókat és kardokat rejtegetett. Terinek az édesanyja, aki nekem a nagyanyám volt, mesélte el. 

1. Első jel arról, hogy volt nemesi levél Teri néném mondja el Erzsikének a testvéremnek s azt 

hogy bölkényi a nemesi előnév. 

2. Ennek alapján  megtalálom a nemesi levelet amelyet I. Apafi Mihály ad ki 1662 március 25-én, 

Görgényben Kis de Beölkény György névre. A nemesi levél a görgényi országgyűlés idején van 

kiadva. Lásd: Apafi naplóját. Nem tudom, hogy milyen tettért kapta a nemesi levelet, ez csak a 

latin nyelvű levél megfejtése után derülhet ki. Talán kapcsolatba lehet a nagyszőlősi csatával, 

amely 1662 január 23-án volt. De más oka is lehet. Lásd: DVD Erdélyi Fejedelmek oklevelei 

1560-1689  Kis de Beölkény György címen. 

3. Csak adat, Kis János bölkényi lakos hadnagy 1707-ben védi az osztrákok ellen a görgényi 

várat. Rokon lehet.  

4. Gothárd Ferenc mérnök, Ilona férje Temesváron, lánya Márta. Ilona testváre Emese, leánya 

Panna.  

 

Az 1662-ben  kiadott nemesi levél felirata németből fordítva Kolozsvárott: „Zöld 

mezőben lépegető arany oroszlán, felemelt jobbjával egyenesen felemelt keresztvassal ellátott 

kardal. A sisak dísze, adományozva, takaró, kék arany, vörös arany”. 

I. Apai Mihálytól a Kis és Székely (Székely és Kis családnak 1662 március 25-én 

adományozott nemesi és címeres oklevél. Székely nemesi család. Németből  fordítva. Engel Pál: 

„Középkori magyar genealógia”, hibás fordítás! 
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Nemesi levél 1 
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Nemesi levél 2 
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Nemesi levél fordítása 
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A „Bölkényi Kis” család címere az 1814. évben elhalt Kis András síremlékén lelhető fel 

 

 

 
Címer Engel Pál könyvéből 
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Királyi átirat (Magyarbölkény) 
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Hibásan lefordított címer. Helyesen: Kiss és Székely családnak. 

Királyi átírat forditása 
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Itt kezdtem el írni önéletírásomat 

 

                                                   

 

Juci és én Szegeden 
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Végszó, amelyben megmosom kezeimet. 

 
  Tisztelt olvasó!  

 Miután befejeztem ezt az önéletírás szerű munkát, elgondolkoztam (igaz, írás közben is 

sokat vívódtam ezekkel a gondolatokkal), jogom van-e  elmondani mindazt ami a könyvben le 

van írva? S arról is, hogy jó-e az, ha valaki a belső gondolatait, életét kitárja a rokonok, barátok, s 

a legjobb indulatú idegen olvasók előtt? Nehéz ezekre a kérdésekre választ adni. De volt bennem 

egy olyan belső kényszer, amely arra szólított fel, hogy írd le mindazt ami veled történt, mert 

olyan időben éltél, amikor az emberiségnek egy eszement része, egy az emberiség részére káros 

ideológia alapján, kísérletezni kezdett az emberek magán életével és a társadalmával. Írd le, 

súgták belülről, a kísérleti nyúléletednek mindazon szakaszát, amelyen keresztül mentél, sőt, 

azért is írd le, mert a  te életed még különösebb is volt, te városon születtél, falusi szülőktől, 

második generáció lettél, és városon  is nőttél fel, de falvakon éltél, falusi emberek között és 

velük dolgoztál. Sőt  részese lettél egy olyan  kíméletlen kísérletnek, rombolásnak amikor nem 

csak anyagi károk keletkeztek, hanem a lelkeket is rombolták, egy új élet megszületésének hamis 

jelszavaival. 

A fiatal szívedet, hamar megvásárolták az új ideológia alapján őssze-eszkabált politikának 

a   mindenre kész hamis vezetői és te hittél nekik addig, amikor kezdett kivilágosodni a magyar 

1956 után az elméd. Igen, én hűséges pionírja és I.M.SZ tagja, (ma már lehet sokan nem ismerik 

mit jelent az I.M.SZ = Ifjú Munkás Szövetség), voltam az akkori politikának. Munkás-paraszt 

származás már 10 pontot érdemelt akkor. S velem sokan mások is hittek a demokrácia  

jelszavában, az egyenlőségben a szocializmusban, s a majdani kommunizmusban. A mi 

generációnknak, egy nagyon-nagy része hitt a kommunista jelszavakban. Megbódítottak vele. 

Most úgy mondhatom egyszerűen csak, hogy becsaptak. 

 Később hittem a kommunizmus kollektív szellemében, hittem a falu kollektivizálásának a 

helyességében addig, hogy ma azt mondják sokan, hogy ki is szolgáltad és szolgáltuk azt a 

rendszert. De már akkor kételyeim voltak a rendszerrel kapcsolatban, de ez nem állt össze egy 

határozott véleményben. Ott nem volt lehetőség arra, hogy falusi elszígeltettségemben más utat, 

véleményt alakítsak ki. Ehhez  hozzájárult az az egyedi helyzet, hogy agronómusi szakmámban  

csak az államnak vagy a kollektív gazdaságnak dolgozhattam. Más megélhetési lehetőségem nem 

volt. Dolgoztunk, vívtuk a szélmalmi harcunkat a helyi ostobasággal, az oda rendelt 

pártbetyárokkal. Azt a harcot akartam leírni,  amelyet  közösen nagyon sokan vívtunk 1960 után. 

Erről eddig nem olvastam sehol, s ezért  éreztem a szükségességét, hogy megírjam. 

Egy másik célom volt, hogy ne csak a jót, a szépet írjam le, örökítsem meg a papiron. 

Nem akartam, s mivel erre csak egyetlen találó szó van ezt használom,  nem akartam a mindent 

megoldó, a minden  bajból kibújó, a mindent  helyesen látó „fasza” fiú lenni. Mert ilyen példa  

nagyon sok van. Ha akaratom szerint ebben az írásban, az életem vonalán, sikerült egy olyan 

rendszernek az erdélyi falusi részét bemutatnom, amely örömömre, még az életemben megbukott, 

akkor itt „a hőn áhított  szocializmus.” Ugye, ugye! 

   Ha megengedi a kedves olvasó, elmondom, hogy életemet két vagy három nagy részre 

osztanám. Ezt csak azért, hogy  „az élet skatulyái” ne maradjanak üresen.  

  Életem első nagy része a proletár korszak, amiben benne van a pionír időszak, az I.M.SZ 

időszak és az egyetemi évek egy része. Ennek a résznek, a mai ésszel leltározott, zöld virága a 

rövid  magyar 4 év, a Kolozsvári Református Kollégium egy éve, s az azután következő liceumi 

évek tanárai, Pál András, Dr.Árkossy Sándor, Dr.Xántus János, Nagy Pál, Oláh Tibor, Hunyadi 

Mátyás, Jócsák János, Márton Béla, Jurás Tibor, Bráver Sámuel, Somay Rezső, Vámszer Géza. 
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Erre a korszakra emlékeztetett Lászlóffy Ali barátom az egyik  érettségi találkozón. „Né, Karcsi 

a proli gyerek.” Igén én voltam az teljes magasságomban, szívemmel, lelkemmel. 

A proli gyerek szakasz után következett 1956  forradalma és az egyetem utáni falusi 

valóság, a  szocializmus építésének kötelező szolgálata, de nem kiszolgálása. Majd 1989, s a 

teljes  felvilágosodásban eltelt évek sora. 

  Azért büszke vagyok arra, hogy magyarságomat, magyar érzelmemet, születésem 

pillanatától nem adtam fel, magyarnak születtem és magyarnak halok meg. Életem minden 

percében magyarul gondolkoztam. Ezt is leírtam képességeim szerint. 

   Ezen írás hosszú során, sokszor vetődött fel bennem, hogy kinek is írom le ezeket a 

sorokat. Sokan akik hasonlókról írtak, azok mindig az ifjaknak címezték, hogy tanuljanak. Én  

nem kérek senkit arra, hogy tanuljanak a sorsom különböző történéseiből. Én leírtam az 

írandómat, ez volt az én belső kényszerem, s ami a legbelső énemből született, annak aki éppen 

elolvassa. Legyen ez az írás egy  téglája annak a  kommunista  kísérletnek, mely ember milliókat 

szabadított fel, s tett  rabszolgájává.  Mert az első évek bódítóan szép szavaiból, lidérces álomba 

merülés következett. Nagyon csalókán szép szavakkal, látszólagosan igaz tettekkel indult a mi 

kommunista kísérletünk, mi ebbe születtünk bele, s folytatódott rablással, börtönökkel, 

kilakoltatásokkal, s a termelő egységek, az iskolák államosításáva, a föld elvételével s mi ezt nem 

is nagyon érzékeltük, mert természetesnek éreztük új neveltetésünk alapján. Mi építettük 

szorgalmasan a szocializmust mert erre neveltek. De  valahol az emberi agyak legmélyén s 

szerencsére az enyémben is, egyszer csak kételyek kezdtek  születni. A kaput a magyar 1956 

nyitotta meg sokunk számára. Igaz akkoriban az első gondolataink között nem a szocializmus 

eltörlése volt a megszövegezett cél, csak emberibbé, elfogadhatóbbá kell tenni a kommunizmust 

ezt kérték a magyarok milliói is és mi is ezt óhajtottuk. De lassan-lassan kezdtünk reá jönni az 

évek során,  hogy ez nem elég, „fából vaskarikát, nem lehet  csinálni” mondja  a kőkemény 

magyar közmondás. S megjött 1989 temesvári  forradalma, amelyben már én is ott voltam. Ekkor 

léptem át a kaput, amely 1956-ban megnyílt előttem, s a proli gyerekből, a szocializmus 

építőjéből, egy új gondolkodású, erdélyi magyar értelmiségivé lettem. 

Erről a folyamatról akartam írni azon olvasóknak, akik ha majd felütik e könyvet, s amely 

folyamatot átszőnek a mindennapi élet kúsza, de sokszor nagyon szép selyem szálai. Nem 

szántam irodalmi műnek, csak egy leírt élet visszás és szép oldalait írtam le, a magam belső 

kényszerének parancsára. Nincsenek benne írói fogások, csak az élet van benne úgy ahogy több 

évtized után felbuggyant agyamban, gondolataim között. 

 Ebben az írásban  nagyon sok szereplő van, mindazok az egyszerű emberek akikkel éltem  

akikért éltem, s akik meghallgattak vagy elítéltek. Nincs főhőse vagy főhősei, mellékszereplői 

mert akiről írtam, mindegyikük mind fontosak, főszereplők, mert valamilyen nyomot hagytak 

életemben, gondolkodásomban, viselkedésemben, sokszor jó irányba és sokszor ellentétes 

irányba. Nem írtam családregényt, az írás nem a „Gondos atyafiság” útóregénye. Hanem a 

hosszú évek során az életemnek  az agyamban megmaradt, feldolgozott történései lapokra írt 

számbavétele. 

Nagyon érdekes, hogy ezt a belső kényszert az késztette, hogy napvilágra kerüljön, hogy 

őszintén az elmúlt 40 évről nagyon keveset olvashattam, s nem akartam a „fasza fiúk” sorába 

lépni. Igyekeztem mindent úgy leírni ahogy megtörtént, irodalmi átírások nélkül, mert az élet az 

irodalom   alapja és formálója. Az irodalom a  költök, az írók, az irodalmárok eszköze, s 

maradjon is az. A hús-vér ember életének, sorsának, leírása az  életírás. Ezt próbáltam meg, s 

hogy mindez mennyire sikerült majd a kedves olvasó eldönti magában. ĺrásom során, de az 

életemben is, célom volt az életemet mindig a történelembe helyezni, különös tekintettel erdélyi 

magyar sorsunkra. Mert a mi sorsunk, az erdélyi magyarok sorsa nagyon egyedi. Mi a fejlett 
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nyugati Európához tartoztunk évezredeken keresztül, de az erdélyi románság elitjének nemzeti 

elfogultsága, vaksága a Kelet karmaiba üldözött. Ezt is meg kéne írni valamikor. Mi az erdélyi 

románság értelmiségének, amely magyar gyökereken nőtt fel, nagy tévedésének, bűnének is 

elszenvedői vagyunk. 

 S még van egy okom, amiért leírtam mindazt ami most már papiron van. Édesanyám 

megírt könyve az én megszületésemig szól, és ő nagyon szerette volna megírni, életének azt a 

részét is amikor   családja lett, gyerekei születtek. Ez, neki már, nem adatott meg. Nagyon 

szeretném, hogy legyen ez az írás, valamilyen  síkon, az édesanyám által megírt könyvének a 

folytatása. Ezért, ezt az írást szüleim  emlékének szenteltem! 

 

                Élesd,  2012 február 28-án. 

Kiss Károly,                                                                                                                                                                                                                                                              

a valamikori „proli gyerek”  
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