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E g y  t a t r a n g i  f é r fi  
tanúsága az isteni gond vi selésről 7 

példával
5. eset
A magas kvóta és adó. Amit ki nem 

le hetett bírni, és igen-igen sok kel le-
met lenséget vont maga után főképp 
a zok ra, akiket kuláknak szemeltek ki. 
Ne  kik kényszermunkákat kellett vé-
gez  ni, állandóan zavarták őket minden 
kel  lemetlenségekkel és nagyon sokat be 
is zártak közülük. Így történt velem is.

Behívtak valami ürüggyel a tör vény-
szék re és se szó, sem beszéd megnyílik 
előttem a börtön sötét ajtaja és be 
kel lett mennem. Az ajtó utánam be 
is csu kó dott. De nem csüggedtem el, 
tud tam, hogy ártatlan vagyok és ezért 
talán Is ten velem lesz. Imádkoztam és 
ma gam ban legtöbbször azt az éneket 
éne kel tem, hogy Jézus mindig megje-
len minden kis rejtek helyen... És úgy is 
tör tént, az isten meghallgatta imámat, 
és kérésemet és rövid húsz nap el tel té-
vel újra megnyílt a börtön sötét ajtaja, 
és újra fényes napvilág süthetett reám 
és haza jöhettem a családomhoz, akik-
től még el sem búcsúzhattam.

*
6. eset
Amikor tényleg, ha Isten őrző keze 

nem védett volna meg, biztos szavak-
kal állí tom, hogy a halál kezeiből nem 
szabadulhattam volna meg. Tehát rö vi-
den akarom elmondani, hogy egy szép 
júliusi nyári napon szénacsinálásra 
men tünk a hegyes völgyes erdei ka szá -
lónkba. Egész nap forrón sütött a nap, 
de estefele hatalmas szél és eső fel legek 
húzódtak el a fejünk felett. Hozzá-
kezdtem, hogy egy erdei kunyhót üs sek 
össze, házfödél formában fából-fű ből, 
és mikor készen lett, meg pró bál tam 
megvizsgálni a belső részét, de mi vel 
kissé alacsony volt, térden pró bál tam 
bemászni, amikor nagy meg le pe-
tésemre egy mérges viperakígyóra 
tet tem rá a kezemet, amely nyugodtan 
aludt szokása szerint összetekeredve. 
Mindjárt tisztában voltam, habár sötét 
volt, hogy kígyó, mégpedig nagy. Oda-
kiál tottam a velem együtt dolgozó ka-
szá sokat, akik a mérges kígyót, amely 
akkorra már fölébredt és kinyújtózott 
előttem, és egyik kaszás gyufa vilá gá-
nál fejszével kettévágta, a kígyót, mely 

cirka 70 cm hosszú volt. Így mentett 
meg Isten keze engem és családomat a 
kígyó veszedelmétől éjnek idején. Ha 
véletlenül rá találtunk volna feküdni, 
és éjnek idején kerültünk volna bajba, 
akkor a messzi erdőben semmi se gít-
sé get nem kaptunk volna.

*
7. eset
Most rá kell térnem a 7. szomorú 

eset re, amikor úgy az 1945/46-os 
é vek ben egy nehéz szembetegség tá-
mad ta meg mind a két szememet. Már 
kezd tem csüggedni és elkeseredni 
a zért, hogy mind tovább mind, mind 
rosszab bul kezdtem látni mind ne he-
zeb ben ment az olvasás, ami részemre 
nagyon kellemetlen érzés volt, és már 
a munka is nehezebben ment, úgyhogy 
emiatt anyagi károkat is szenvedtem. 
De türelmesen belenyugodtam Isten 
akaratába, és nagy nehezen végeztem 
a dolgaimat úgy, ahogy tudtam és 
kértem Istennek a segítségét, és végre 
pár év elteltével orvosok běztatására 
re mény és vigasztalás áradt csüggedt 
szí vemre. Megbíztattak azzal, hogy 
ope rációval segíteni lehet, amibe szí-
ve sen beleegyeztem és ezen meg nyu-
god tam. És így is történt. Türelmesen 
bevártam az orvosok által kijelölt időt, 
és 1954 telén sor került az operációra, 
ami nagyon jól sikerült és Isten se gít-
sé gével a homályos sötétséget világos 
fény váltotta fel: az erdők, mezők 
szép sé gei előttem is megszínesedtek és 
újra gyönyörködhettem a réti virágok 
szépségeiben. A járókelő ember tár-
sa i mat messziről megismerhettem 
vé gez het tem gazdasági munkáimat és 
ami szá momra szintén örömet hozott, 
tud tam írni-olvasni. 

*
Isten segítségét látom abban is, hogy 

már a hetedik évtízed végén írok és 
an nak örvendhetek, hogy a családom 
és a gyermekeim mind kellő egész ség-
ben vannak és a mai napig első há zas-
tár sammal együtt élhetek békében és 
kellő egészségben, amiért hálával tar-
to zok Istenemnek és még nagyobb ra-
gasz kodást tanúsíthatok vele szemben 
míg vándorutam tart itt lent a földön. 

1.
Óh, Atyám, boldogan
Hajlok meg előtted,
S így imát rebegve
Hálát adjak neked.
A Te kegyelmedből
Új évre virradtam,
Erőt, egészséget
Érzek ma is rajtam.

2.
Hozzád esedezek
Ez új év kezdetén,
Segítségül hívlak
Ez évben újra én.
Kérlek, vigyázz reám
Minden lépten-nyomon:
Ne érjenek bajok
Göröngyös utamon.

3.
Benned való hittel
Végezzem munkámat,
Csak így érhetem el
Óhajtott pályámat.
Ez évben is add meg

Munkámért kenyerem.
Vigyázz, hogy ne legyen 
Semmiben szükségem.

4.
Jó úton haladjak,
Csak jót cselekedjek,
Embertársaimon
Ha lehet segítsek.
Őrködj ez évben is,
Ments meg a gonosztól,
Mentsd szívem s lelkemet
A rossz hajlamoktól.

5.
Ez évben is tudjam,
És el ne feledjem,
Hogy él a Megváltóm,
Van Atyám, Istenem.
Hogyha Te élnem hagysz,
S Fiad a vezérem,
Ez évnek végzetét
Bízom, hogy elérem.

Ámen.

(Tatrang, 1958. dec. 5.)

Bálint György tatrangi népi verselő
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.
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Bencze Mihály

Történelmünk objektív megítélése
A második világháború kitörése kö-

vet kez ményeként a román kormány 
be so roz ta a hétfalusi legényeket. Zömét 
mar ha vagonba zárta és a Don-kanyarig 
meg sem állt a vonat. Itt pedig semmi ki-
képzés nél kül a töltelék szerepét játszották 
a szov jet csapatokkal szemben. Nagyobb 
ré szük meghalt, a többi sebesültként 
haza ke rült, vagy ha tehette megszökött. 
A hét fa lusi fiatalok közül sokan Brassó 
vá ro sá ban dolgoztak. A Római Katolikus 
Fő gim náziumot, vagy más középiskolát 
vé ge zetteknek voltak román, szász és 
zsidó nem zetiségű osztálytársai is, akikkel 
egy é letre szóló barátság alakult ki, nem 
be szél ve az egyetemet végzettek között. 
A mun kahelyeken is barátságban éltek. A 
há ború viszontagságaiban egymást se gí-
tet ték, ahogy tudták. A hétfalusi legények 
zöme Észak-Erdélybe menekült és Csík-
sze redában egy jó kis csángó közösség 
ala kult ki. Volt aki beállt a magyar had se-
reg be, volt aki inkább munkát vállalt. Itt is 
életre szóló barátságok alakultak ki más 
nem zetiségekkel is. Volt eset akikkel a vi-
lág háború után is találkoztak. A vi lág há ború 
után a csángó legények zöme hazajött.

Kisiskolás voltam, amikor az egyik 
„veterán” szomszédom kezébe került a 
hivatalos történelem tankönyvem. Lapoz-
gatta, olvasgatta és egyre csak hümmögött. 
Mind azt mondogatta, hogy ez meg az nem 
így volt, hisz ő végigharcolta a világhábo-
rút A tőle tanultaknak köszönhetően és is 
objektívebben átélhettem a világháborút.

*
Az 1989-es változásoknak kö szön-

he tő en sok új információhoz jutottunk. 
Nemrég olvashattam egy dokumentumot, 
a minek állításai megegyeznek szom szé-
dom háborús élményeivel. Ugyanis az 
1942. január 20-án tartott Wannesee-i 
kon ferencia jegyzőkönyve kimondja azt, 
amit a mai magyar hivatalos politika nem 
haj landó tudomásul venni, hogy amíg a 
kör nyező országok, illetve a német katonai 
be folyás alatt álló nyugati országokban 

a jegy zőkönyv megállapítása szerint a 
zsi dó kérdés rendezett, vagy rendezése jó 
ú ton halad, addig Horthy Magyarországán 
ko moly presszióra lesz szükség. Íme a 
jegy zőkönyv állítása: „Szlovákiában és 
Hor vátországban az ügy nem túlságosán 
ne héz, mert e tekintetben szóba jöhető leg-
lényegesebb kérdést ott már meg ol dot ták. 
Romániában a kormányzat idő köz ben 
szintén kinevezett zsidóügyi meg bí zottat. 
A kérdésnek Magyarországon tör ténő 
szabályozásához szükséges, hogy a 
legrövidebb határidőn belül tanácsadót 
kény szerítsünk rá zsidókérdésben a ma-
gyar kormányra... Hoffmann SS-Grup pen-
führer kifejezi azt a szándékát, hogy a Faji 
és Telepítési Főnökség egy szak em berét is 
Magyarországra kívánják kül de ni általános 
tájékozódás végett, mihelyt a Biztonsági 
Rendőrség és az SD főnöke ré széről ott 
munkához látnak. Le szö gez ték, hogy a 
Faji és Telepítési Főnökségnek azt a szak-
emberét, akinek nem kell ak tív nak lennie, 
átmenetileg hivatalosan a ren dőrattasé 
beosztottjaként helyezik oda.”

A fentiek egyenes következménye az 
1943. október 14-én a Brit Külügy mi-
nisz té riumban felvett feljegyzés (levéltári 
jelzete: 34498/C12035), mely Sir A.W.G. 
Randall külügyi tanácsos és Namier 
professzor a Zsidó Ügynökség elöljárója 
kö zötti beszélgetést rögzíti. A feljegyzés 
sze rint Namier kijelentette: „...mun ka-
tár sai súlyos aggodalommal gondolnak 
a zok ra a lehetséges következményekre, 
me lyek a Magyarországon viszonylagos 
biz ton ságban élő 800 000 zsidót sújtanák, 
ha a magyar kormány idő előtt szakítana 
Né met országgal. Mint mondja, az itteni 
zsidók úgy érzik, Németország valószínű-
leg nem tűr né el a magyarok elszakadását, 
és amíg azt hadseregük helyzete lehetővé 
teszi, a ma gyar kormány ilyen lépésére a 
né me tek az ország megszállásával vála-
szol ná nak, és kiirtanák az Európában 
utolsóként fenn maradt jelentős zsidó 
közösséget...”

Tana Annamária

Lakodalmi szokások az 1940-50-es 
években Apácán

(Részletek egy kiegészítés alatt levő 
dol gozatból)

Az apácai asszony életpályája a ha gyo-
má nyok szerint alakult. A lányok élete 
a nyáik, nagyanyáik életpályájának mintá-
ját kö vette. Ez volt az egyedül ismert és el-
fo gadható, a természetes életút számukra.

A természetes életpálya a következő 
volt: a leánygyermek az anyja, nagyanyja 
kö rül cseperedett, majd konfirmált és 
szol gál ni ment városra. Hazajött, férjhez 
ment és családot alapított. Ezután már alig 
moz dult ki a faluból. Mindennapjainak 
rendje a vidéken érvényes életstratégia 
szerint ala kult, ünnepei a szokásoknak 
és a ha gyo mányoknak megfelelően szer-
ve ződ tek. Szent és legfontosabb feladata 
a gyer mekszülés volt. Szült, szoptatott 
és dol gozott. Munkájának színtere a 
ház tar tás volt, valamint kivette részét 
az élet fenn tartásához elengedhetetlenül 
szük sé ges mezei munkából is. Később a 
fel ne velt gyermekeit kiházasította, férjhez 
adta a megőrzött és a lehetőségek szerint 
gya ra pítgatott vagyonkából, majd nevelte 
uno káit, megöregedett és végül meghalt. 
Egész életét meghatározta annak a csa-
lád nak a mentalítása, amelyben született, 
férj hez menetele után pedig a férj csa lád-
jának a munkarendjébe és életébe il lesz-
kedett bele, annak a társadalmi presz tízsét 
ápolta és képviselte. Férjével való egyet-
értése, közös munkájuk és tö rek vé seik 
így a család társadalmi meg be csült ségét 
eredményezték. Ha egyet ér tés ben, közös 
akarattal, erővel szervezték és építették 
mindennapjaikat, és nem kel lett nehéz 
csapásokat elszenvedniük a sors tól, öreg-
korukban boldog, jó életként nyug tázták 
a megélt életüket.

Párválasztás
Ezelőtt nem házasodtak idegen faluból 

va ló lánnyal. Azt szokták mondani, hogy 
„a faluban míg malacot kap, ne menjen ki 
disznóért.” A legények a tánc mulat sá gok 
alkalmával is éberek voltak, hogy más 
falubeli legény ne mulasson a helybeli 
lá nyokkal, hogy lehetőség se legyen az 
össze ismerkedésre, együttlétre. Így a 
szom szédos falvak legényeit elkergették 
a faluból. Olyan nagymértékű volt az egy 
falun belőli összeházasodás, hogy sok 
eset ben a lakosság fele rokonságban volt 
egy mással. Örültek is, sőt szorgalmaz-
ták, hogy rokon rokonnal házasodjon, 
mert akkor nem oszlott a vagyon. A pár-
válasz tás legfontosabb szempontja: az 
anya giak ra való összpontosítás, a vagyon 
gyara pítá sának lehetősége. Az öregek 
szerint „rang a ranggal, föld a földdel 
háza so dott”. Az önellátó gazdálkodó 
társa dalom ban létfontosságú volt a föld. 
A földi va gyon, azaz a birtok megőrzése 
és gya ra pí tása volt az élet célja, nem csoda 
tehát, hogy a gyarapodás legegyszerűbb 
és leg jár  hatóbb útját, sőt, talán gyakorla-
tilag az egyet len lehetséges módozatot 

– mert föl det senki sem adott el, tehát 
szinte lehe tet len volt venni, a véletlen-
szerű hely ze te ket leszámítva – mindenki 
termé szet szerűen kihasználta, és ezt szem 
előtt tart va igyekezett férjhez adni vagy 
meghá zasí tani gyermekét. Előfordult 
olyan eset, hogy a szülők állapodtak meg 
gyermekeik egybekelésében, anélkül, 
hogy a leendő há zasokkal előre beszél-
gettek, egyez het tek volna. A leggyakoribb 
azonban a rábe szé léses helyzet volt, hogy 
a szülők kisze mel tek egy lányt, s azt 
próbálták elfo gad tat ni a házasulandó fi-
úkkal. Ha a legény belátása, azaz érzelmei 
szerint választott, a szülők legalább arra 
törekedtek, hogy minél több hozományt 
kicsikarjanak a le ánnyal. A lány földet 
hozott hozományba.

Ha a fiatalok tudták, hogy a vagyoni 
kü  lönbség miatt nem engedik őket 
össze há zasodni, és volt elég erejük és 
elha táro zá suk, hogy dacoljanak a szüleik 
aka ra tá val, a legény elszöktette a lányt. 
Ez rit kán fordult elő, és olyankor aztán 
előbb-utóbb a szülők is megenyhültek, 
és elfo gad ták a házasság tényét.

A tehetős nagygazdák sok földdel 
ren del keztek. Szegénynek számítottak 
a kevés földdel rendelkező családokon 
kívül a mesteremberek, akik nem földjük 
után éltek (pl. a molnár, kerekes, szabó, 
szűcs, cipész stb.), valamint a teljesen 
va gyon ta lan tanító vagy a faluba került 
hi va tal no kok. Voltak lányok, akik va-
gyont tartva szem előtt, csakis gazdag 
legényeket pró bál tak meghódítani, mások 
pedig tudván, hogy a sok vagyonnal a 
munka is sok, in kább mesterembereket 
részesítettek előny ben, hisz ott kevesebb 
volt a kemény mezei munka.

Gyakran előfordult, hogy a vagyon 
ked vé ért összeházasított fiatalok öröm-
telen életet éltek. 

A gazdag legénynek szegényebb 
lánnyal való házassága volt az az eset, 
amely viszonylag gyakran megtörtént, a 
le gény szüleinek erős tiltakozása ellenére 
is. Ha minden lehetséges eszköz be ve-
ze tésével sem sikerült megakadályozni 
a há zasságot, a szegényebb lány később 
sokat kellett nyeljen a férje (az ura) há zá-
nál. Nem a férjétől (az urától) első sor ban, 
hanem annak a családjától, az anyós tól-
apóstól, sőt a sógoroktól, só gor asszo-
nyok tól is. Az ilyen esetben a lánynak 
a leg odaadóbb és a legengedelmesebb 
menynek kellett lennie. Ha ráter mett sé-
gé vel, munkásságával meg tudta nyerni 
férje szüleinek a jóindulatát és elis me ré-
sét, tudtak békességben és szeretetben 
élni. De ez ritka volt. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

Hozományösszeírás egy csángó családnál. L.Gyárfás Jenő, 1900. 
A grafika Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című kötetben 

jelent meg. Magyar Királyi Államnyomda, Budapest, 1901. 
A kötetben ifj. Herrmann Antal mutatta be a Barcaságot és a barcasági csán-

gók néprajzát, életvitelét, szokásait.
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(Folytatás az előző számunkból.)
Két bőröndbe csomagolva lépték át a 

ha tárt az akkoriban megszokott családi 
Da ciában.  

Ott már várták. Évekkel korábban régi 
kapcsolatai már letelepedési engedélyt 
szereztek az egész családjának. Azonnal 
a Belvedere (Művészet) képzőművészeti 
folyóirat alkalmazta főmunkatársként. A 
Bartis Ferenc által vezetett Összmagyar 
Testület által megismerkedett a világon 
élő magyarok jelentősebb részével. Mint 
vezetőségi tag állandó kapcsolatban állt 
velük. Időközben a Poli-Cor nemzetközi 
kereskedelmi céghez kerül, mint ke res ke-
delmi igazgató. Itt tesz szert annyi tő ké re, 
hogy 1991 decemberében meg vá sá rolja 
magyarországi társaival együtt, a Csík-
somlyón lévő mezőgazdasági telepet. 

Fia sorsa is érdekesen alakult. Pesten 
ta lálkozott gyerekkori szerelmével, Bu-
kur-Dóczy Krisztinával, kinek családja 
már évek óta kiszökött Svédországba. 
Ki hasz nálva a páneurópai pikniket, vagyis 
azt a tényt, hogy rövid ideig megnyitották 
a magyar-osztrák határt az ott tartózkodó, 
első sorban kelet-német állampolgárok ré-
szé re, ő is átvonult a tömeggel Ausztriába. 
Onnan autóstoppal Németországba, majd 
Dániába. Itt kellett volna várja jö ven dő 
sógora, aki késett. A dán ren dőr ség nek 
feltűnt a látszólag céltalanul gyalogoló 
fiatalember. Kiderült, hogy egy diák-
igazolványon kívül nincs semmi más 
okmány nála. Visszavitték Né met or szág-
ba. Lágerbe akarták tenni, de ő megkérte, 
hogy engedjék be az első kolostorba. 
Onnan telefonált apjának, hogy mi a hely-
zet vele. Mivel az egész családnak be fo-
ga dója volt, a budapesti főkonzulátusnál 
megértették a helyzetet, és engedélyezték 
visszatérését Magyarországra. Jöhetett 
újból az autóstopp. Másnap az ELTE tu-
do mányegyetemen jelentkezett, és ki hall-
ga tást kért a dékántól. Az elég hidegen fo-
gadta a számára ismeretlen erdélyi fia talt. 
Csak úgy vette volna fel, ha meg is mét li 
a harmadévet. Megkérte a szigorú urat, 
engedje meg, hogy telefonáljon Vicsek 
Tamás fizikaprofesszornak. Az tudta róla, 
hogy már két jelentős cikke jelent meg a 
Londonban kiadott „Fizika” szak lapban. 
Több romániai és nemzetközi konferen-
cián tartott előadásokat. Egy ilyenen, az 
elsősorban Amerikában dolgozó fizikus 
professzor, csak azért vett részt, hogy meg-
ismerkedhessen a szakma friss ígéretével. 

Csak a felesége volt otthon, de meg kér te 
a dékánt, egy darabig maradjon tele-
fonközelben, hogy a férje vissza hív has sa 
Amerikából. Pár percen belül je lent kezett 
is. Utána a dékán nagyon ked ves lett. 
Nemcsak, hogy negyedévre vet ték fel, 
de az agyonzsúfolt bentlakásban is kü-
lönleges helyet kapott. Több diák se gély 
szervezettel hozta össze, hogy anyagi 
feltételei is biztosítva legyenek. Habár 
nem az ő életútját mutatjuk be, mégis 
foly tatni kell, mert ez járult hozzá, hogy 
apja egy teljesen új történelmi tényekből 
álló a datok után kezdett kutatni. 

Utolsó éven a második szemesztert 

Né met országban járta. Csak államvizs-
gázni jött vissza Pestre. Utána hároméves 
ösz tön díjat kapott a bostoni egyetemre, 
dok to rálni. Nem egész két év alatt doktori 
cím mel az IBM kutatója lett. A következő 
évben a Chicago melletti nagy egyetem, a 
Notre Dame professzori verseny vizs gá jára 
jelentkezett, amelyet megnyert. Több terü-
leten kutatott az egyetemi ka ted ra mellett. 
Az összes lehetséges tudo má nyos címet 
megszerezte rövid idő alatt. Kutatásaira 
Japánból, Koreából is érkez tek szakem-
berek, az Erdélyből, Magyar or szágról, 
és természetesen az AEÁ-ból válogatott 
munkatársak mellé. Még nem volt 30 
éves, amikor egy új tudomány, a hálóza-
telmélet atyjaként emlegették. 

Meghívták Koreába előadást tartani. A 
szöuli egyetem hatalmas aulájában szo-
rong tak a hallgatók. Előadás után arról 
érdek lődtek, hogy ő amerikai szárma zá-
sú-e. Mikor megmondta, hogy magyar, 
óriási üdvrivalgás tört ki. Nem értette, de 
aztán egy iskolai tankönyvet dugtak az 
orra alá, melyből azt olvasták ki, hogy a 
koreai nép turáni eredetű, legközelebbi 
nyelvrokonai a magyarok, törökök stb. 

Hazatérve elmesélte apjának, aki en-
nek ha tására, éveken át kutatta a törté ne-
lem í rás legújabb eredményeit a világon. 
Állandóan irogatott, következtetéseket 
vont le, de senkinek sem beszélt róla, 
annyira hihetetlennek tűnt minden. 

Másképp egyébbel volt elfoglalva. A 
megvásárolt mezőgazdasági telep ke-
mény feladatokat rótt rá. Azért adták el, 
mert egy lehetetlen, túlméretezett istálló-
rend szerből állt, melyhez a kollektívek 
megszűnése után egyszerűen nem volt a 
fenntartásához elégséges mezőgazdasági 
terület. Hazaköltözött. Külföldi társai elég 
sok nehézséget okoztak, mert egész más 
el képzelésük volt a teleppel kapcso la to san. 
Első gazdasági segítője a korábban már 
kitűnő tanácsadónak bizonyuló, akkor 
már nyugalmazott Kovács Anna fő köny-
ve lő volt. Ő vállalta a cég könyvelését. 
Mivel erőt próbáló feladat volt, javasolta, 
hogy helyébe hívják át az akkor a mú-
zeum nál dolgozó Láposi Ildikó (született 
1957. november 28-án) főkönyvelőnőt. 
Számára ismert volt a nő, de elsősorban 
azért, mert kisfiával, Csabával már két 
éve meleg baráti viszony alakult ki. A 
pöttyös emberke óriási bizalommal fordult 
a nagydarab „külföldi” felé, amikor egy 
gö rögországi üzleti út idején megállt a 
csíkszeredai múzeumnál. Az új főköny-
ve lőnő nagyon átható gazdasági gon dol-
ko dással rendelkezett. Észrevette, hogy 
külföldi üzlettársai csak ígérgetnek, de 
eszük ágában sincs fejleszteni a telepet. 
Pedig ebben a formában halálra volt ítélve. 
Ezért elváltak a társaktól. De a vá lás sorozat 
még folytatódott. Második felesége nem 
akart hazajönni Ma gyar or szágról. Mikor 
mégis visszatért, nem tudott bekapcsolódni 
a gazdasági cég vezetésének lényegébe. 
Amennyire ott hon volt a művészetek, 
irodalom vilá gá ban, annyira idegen volt 
számára a meg vál tozott feladatkör. Megint 
válásra került sor. 

Egyedül elég nehéz volt a személyes 
léthez szükséges tevékenység meg szer-
ve zése. A munkahelyen volt segítsége. 
A főkönyvelőnő igazi gazdasági ve ze tő-
nek bizonyult. Volt gyakorlata, mert régi 
pénzügyi családból származott, melynek 
minden tagja a szakmában dolgozott. 

Azonban családi élete gyakorlatilag 
megszűnt. Volt felesége Székely ud var-
hely re költözött vissza, ahol újságíróként 
kezdett tevékenykedni. Kellemesebb pil-
la natokat Csabika (született 1985. október 
25-én Csíkszeredában), a pöttöm em ber-
ke szerzett számára. Ha rövidebb utakra 
ment, kis barátját vitte magával. Egy este, 
hazafelé tartva, a legényke kezdte kérlelni, 
hogy aludhasson nála. Mikor azzal in-
do kol ta, hogy nincs aki vacsorát adjon, 
kész volt a válasz. Hívják át anyucit, és ő 
va cso rát készít. Így is történt. Többé haza 
sem mentek. Egy évre rá megszületett 
Ba rabási Julianna (született 1995. január 
11-én Csíkszeredában), a család leg ki sebb 
tagja, aki most nyolcadikos tanuló a csík-
szeredai Művészeti Iskolában. 

A gazdasági ügyekben is újabb fordulat 
következett. A mezőgazdasági telepet 
át ala kítja iparteleppé, és folytatja a ko-
rábban megkezdett történészkedést. Egy 
sep si szent györgyi szimpozion alkalmá-
val, ahol mindhárom kedvenc kolozsvári 
pro fesszora jelen volt, elmesélte, hogy 
mennyi hi hetetlen információt szerzett az 
elmúlt évek ben a világ-, de különösen a 
ma gyar ság-történelem terén. Ott javasol-
ták, hogy vegye fel a kapcsolatot a Zürichi 
Magyar Történelmi Egylettel. Nem so ká ra 
tagja lett a testületnek, és mély emberi ba-
rátság szövődött közte és a testület elnöke, 
dr. Csihák György professzor úr között. Itt 
jelenik meg első történelmi kisregénye, 
„Csillagösvényen” címmel. 

Részt vett a ZMTE kongresszusain. 
Előadásai mindig nagy visszhangot kel-
tettek. Itt jelentette ki nyilvánosság előtt 
elő ször, hogy létezett egy nagy eurázsiai 
egy séges kultúra, nyelv, amely évtízez-
re deken át megtartotta jellegét. Pár hétre 
rá régész barátai, A kolozsvári Gheorghe 
La zarovici, és a piatra-neamti Petru Du-
mit roaia, múzeumigazgatók egy Moszk-
vá ból érkezett szaktársukat mutatták be. 

Cavriuc úrtól tudta meg, hogy egy le-
nin grádi kutató már tíz évvel korábban 
meg fogalmazta az egységes eurázsiai 
bi ro dalom létét, és több nagysikerű kö tet-
ben bizonyította is. Ez a tény biztonságot 
je lentett számára. A volt Szovjetunió a régi 
szkíta-hun élettér több mint felét foglalta 
el. Az ottani szakembereknek még a kom-
mu nizmus körülményei között is lehe tő-
sé gük volt mások számára elérhetetlen 
anya gokat tanulmányozni. Rávetette ma-
gát a kutatásokra. Érdekes módon az ed dig 
gazdasági téren melléálló Láposi Il di kó ról 
kiderült, hogy a történelem, ak ko ri ban 
még a történelmi regények nagy ked-
ve lője. Legtöbbször csendes kellékként 
figyelte a körülötte zajló szakmai be szél-
ge téseket, vitákat, és elkísérte férjét, kis-
lá nyával együtt, a különböző kong resszu-
sokra, szinpozionokra. Mint minden nő, ő 
is nagyon szeretett vásárolni. Különösen 
a könyvesboltokban kereste a számára 
ér dekesebb könyveket. Az új in for má-

ció ö zön felkeltette érdeklődését. Elkezdte 
hor dani azokat a kiadványokat, amelyek 
kü lönböző területekről ugyanolyan szel-
lem ben hozták a legújabb tudnivalókat, 
mint amikről mostanában környezetében 
hal lott. Bevezettette az Internetet, és első-
sor ban az angol nyelvű anyagokra figyelt. 
Ki derült, hogy bizony az egész világon 
meg változott a történelemszemlélet. 

Mindez elég időigényes volt. Így aztán 
Ba rabási Lászlónak beállt egy jól ki dol-
go zott évi programja. Nyáron előadásokat 
tar tott, kongresszusokon vett részt. Az év 
töb bi felében olvasott, kutatott, levelezett. 
Ke zébe került Varga Csaba „Jel Jel Jel, 
avagy az ABC 30 000 éves története” 
cí mű könyve. A szerző eredetileg ma te-
ma tika- és rajztanárit végzett. 1945-ben 
szü letett Mezőcsokonyán, apja refor-
má tus pap, anyja korcsmáros, ahogy ő 
szokta mon dani. 1970-ben készítette első 
ani má ci ós filmjét. Két évre rá animációs 
mű helyt hozott létre Pécsett, majd 1989-
ben, Er kel Andrással együtt megalapította 
a Var ga Filmstúdiót, amely Varga Holding 
né ven ma már a világ egyik legnevesebb 
és legnagyobb animációs stúdiója. 1997-
ben a londoni „Varga-London” filmstúdi-
ót alapította meg. Számos világsikerű film 
pro ducere. Több mint 50 fesztiváldíjat 
nyert. Közben fest, szobrászkodik, egye-
te men tanít, és részt vesz a nemzetközi 
film fesztiválok zsűrijében. 

Utazásai során rájött, hogy a mú zeu-
mok ban lévő legrégibb tárgyakon is bi zo-
nyos rajzok, vagy inkább karcok vannak. 
Fel figyelt, hogy ezek nagyon hasonlóak. 
Be gyűjtötte a világ különböző pontjairól 
az anyagokat, és egy számítógépes prog-
ra mot készített, melynek feladata volt ele-
mez ni a jeltípusok alapján, hogy honnan 
in dulhattak el ezek az ábrák. Kiderült, 
hogy a Kárpát-medencéből. Nem ismer ve 
az erdélyi anyagokat (hiszen még szin te 
ma is tabuk), Spanyolországból húzott 
egy vonalat a Kárpát-medencébe. Ba ra-
bási László azonnal írt neki. Elküldte a 
Tászok-tetői anyagot, melyet geológus 
ba rátai, a hordozóanyag kopásából, 
50–60 000 évesre becsültek. Élénk le-
velezés indult meg a két ember között. 
Személyes kap csolatba a magyarok 
VI. Világ kong resszusa idején kerültek. 
A ZMTE nyír egy házi kongresszusán 
Varga Csaba a ma gyar nyelvről tartott 
előadást. Meg döb bentő volt, ahogy 
bemutatta, vég e red ményben se nem ra-
gozó, se nem hajlító, ha nem gyöknyelv 
a magyar. Szó gyö kök ből áll össze. Aki 
ismeri a világ nyelveit tér ben és időben, 
azonnal a kínaival, ja pán nal, vagy akár 
a sumérral azonosítja ez alapján. Olyan 
hatással volt rá az elő a dás, hogy aznap 
késő délutánig együtt be szélgettek egy 
cukrászda teraszán. Azonos felfogásuk 
nagyon egymáshoz közelítette őket, annak 
ellenére, hogy kü lön böző u ta kon jutottak 
el követ kez te té seik hez. A be szélgetést 
nagyon élénk le ve lezés követte. A híres 
filmrendező, kép ző művész, és nyu godtan 
hozzátehetjük, írás kutató, nyelvész felkér-
te egyezzen bele levelezésük kiadásába. 
Nem látta ér tel mét, mert rengeteg anyag 
lapult az író asz tal fiókjában.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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B a r a b á s i  L á s z l ó
(Folytatás a 3. oldalról.)
Varga Csaba barátsága hatására kezd-

te összerakni eleinte a kész anyagokból 
a ma már nagyon ismert köteteit. „Hol 
vagy tok székelyek”; „Székely-magyar 
tör ténelem, Atillától máig”. Három kö-
tet ben jelenik meg a székely szellemvilág 
és történelem: „Magyarul gondolkodni”; 
„Székely rendtartás” és a „Ki vagy te?” 
című meseregénynek nevezett kötete. 
U gyan csak a székely gondolkodást tárja 
elénk a „Fele sem tréfa” című anekdota 
kö tete. Irásaiban  a barcasági csángóság 
tör ténete is nyomatékosan jelentkezik.

Minden kötet újabb és újabb kutatást 
igé nyelt. Sokkal több anyag gyűlt fel, 
mint amennyit le lehetett írni egy-egy 
könyv ben. Az anyagok mindig megha-
tározzák azt az utat, melyet a következ-
tetések medre szab meg. Egyre inkább 
kénytelen volt bele-bele pillantani a világ 
népeinek életmódjába, jogszokásaiba, 
sőt nyelvébe. A számtalan fellelhető 
azonosság sok min  dent tisztázott, de 
felvetett egy új, nagy kérdést. Olyat, 
amelyik esetleg meg vál toztatja az eddigi 
történelmi érté ke lé sek egész menetét. 

Barátai biztatására nekifogott a né-
pek kialakulását bemutató sorozatnak, 
Világ tör ténet címen. Első kötete „Ősi 
titkok nyo mában”. A második „Ádám 
ősei”. A ki adó asztalán van a „Változó 
világ”, a mely i.e. 2500-tól az első ismert 
új nyelvet be szélő nép megjelenésétől a 
keresz tény sé gig követi a kialakult né-
peket. A ne gye dik kötet (tervezett címe 
„Fény és ár nyék”) a Bibliák és a Korán 
nyelve által lét rehozott népeket mutatja 
be. Ezeket fog ja követni „A magyarok 
világ tör té nel me”. Mindenik a Varga 
Csaba tulaj do ná ban lévő Fríg Kiadó 
gondozásában ke rül piacra. 

Mindezen kötetek anyaggyűjtéséhez 
je len tősen hozzájárulnak a diaszpórák-
ban élő magyarok. Információik állandó 
hat ha tós segítséget jelentenek azokról a 
terü le tekről, ahol élnek. 

De nemcsak anyaggyűjtésnél se gí-
te nek. Jelentősen hozzájárultak, hogy 
köny vei hihetetlen magas példányszá-
mokban fogy nak. Ennek ellenére, példá-
ul Ka na dá ban, feliratkozási táblázatokat 
ké szí te nek, hogy ki milyen sorrendben 
kaphatja meg egyik-másik frissen meg-
jelent Ba ra bási könyvet. 

Fia, Albert László, ma a Harvard e gye-
tem professzora. A hálózatelméletet nép-
szerűsítő kötetét 18 nyelvre fordították 
le, és  a szerzőt Nobel díjra javasolták. 
Min den évben hazalátogat, hozza a 
fiát, aki nagynénjénél, Juliannánál 6 
hónappal fia talabb. A két ifjú Barabási 
ihlette a szer zőt a „Ki vagy te?” című 
„meseregény” írá sára, amely a székely 
mondavilágot és a magyarság nyugati 
rokonainak életét mu tatja be. Az elmúlt 
év két unokával sza porította a családot. A 
már felnőtt Csa bika kislánya most töltöt-
te az egy évet. László fiának hathónapos 
lánya már meg lá togatta a nagypapát. Az 
élet megy to vább. A szerző reméli, hogy 
számos új kö tettel örvendeztetheti meg 
olvasóit, akik még akkor is barátai, ha 
személyesen nem is meri őket.

*
Tisztelt Barabási László, a szombati 

csán góinkról szóló előadásáért népem 
ne vé ben hadd szólítsam „tiszteletbeli 
csán gó nak” és felkérem képviselje 
történész kon ferenciákon a barcasági 
csángók ős tör ténetét, akárcsak a készülő 
köny ve i ben. Hatalmas munkásságának 
elis me ré seként fogadja szeretettel a 
Zajzoni Rab Ist ván díjat, Isten éltesse!

Tana Annamária

Lakodalmi szokások az 1940-50-es 
években Apácán

(Folytatás a 2. oldalról.)
Az asszony mindig érezte, hogy lenézik.
A sok kellemetlenség, nehézség el le né re 

is, a lányok igyekeztek gazdag le gény hez 
menni, ahol volt, amit „aprítani a tejbe”.

Ha gazdagabb leány szegényebb le gény-
hez ment férjhez, szülei akarata el le nére, 

gazdasági te hetősségét igazolja. Ezért aztán 
a jö ven dő család társadalmi presztízsének a 
fő értékmérője, mércéje is volt.

Hívogatás, készülődés
A menyasszony is, és a vőlegény is fo-

ga dott egy-egy vőfélyt, akiknek az volt 
egyik fontos feladatuk, hogy a lakodalom 
előt ti vasárnapon bejárták a falut, és be-
hí vogatták a vendégeket. Erre azért volt 
szük ség, mert akkoriban mindenki ott-
hon ról is készült, azaz lisztet, tojást, tejet, 
vajat, cuk rot vitt a lakodalmas házhoz.

A lakodalmas háznál a lakodalom előtt 
egész héten készülődtek. Összegyűltek az 
asszonyok a szomszédságból és a ro kon-
ságból, és laskát gyúrtak. Aztán meg sü-
tötték a tésztákat, a kenyeret, a kalácsot. 
Vág ták a majorságot, a disznót, borjút. A 
töl tött káposztát szombaton bele kellett 
rak ni a fazékba, hogy vasárnap reggel le-
hessen begyújtani alája. Vasárnap korán 
reg gel a levest is odatették, hogy délutánra 
el készüljön. Az esküvői előkészületek 
min dig is asszonyi összefogást kívánt. A 
ro konság asszonyai és a szom széd asszo-
nyok mindig erejüket bevetették a lako-
dal mas ház asszonyainak a megsegítésére. 

Az esküvői öltözet
Akkoriban még nem volt esküvői 

fehér ru ha. Egy új rend ruhát varrattak a 
meny asszony–lánynak. A menyasszony 
pár tá val a fején esküdött. 

A vőlegény fekete posztó ruhába és 
fe hér ingbe öltözött, és csizmát húzott. 

A lakodalom napja
A lakodalmat vasárnap tartották. Va-

sár nap reggel volt a kikérés. A kikérés 
ce remóniáját elnyújtotta a „készítő” asszo-
nyok viccelődése, amely egyben a szü lői 
háztól elmenő lány és a lány nélkül ma radó 
szülők szomorúságát, elke se re dé sét is oldani 
próbálta. Miután a legény és násznagya 
kikérte a leányt a szülői ház tól, elmentek 
a jegyzőségre. Ott esküdtek meg először. 
Vittek tésztát és bort, és volt egy kis kínál-
kodás. Rögtön utána, vagy ko ra délután 
volt a templomi esküvő, utá na kezdődött 
a mulatság. Amíg az egy há zi esküvő után 
az anyakönyvbe be ve zet ték az adatokat, 
a muzsikusok rázendítettek, így rögtön a 
templom előtti téren volt egy tánc, megtán-
coltatták a menyasszonyt.

A templomból visszafelé a muzsikások 
kísérték a násznépet egészen a lakodal-
mas házig. A templomba tartó lakodalmi 
menet szerkezete különbözött a temp-
lomból visszatérőtől. A templom felé 
külön kísérte a menyasszonyt az általa 
hívott vendégsereg, és külön kísérték a 
vőlegényt az ő meghívottai. Visszafelé a 
menyasszonyt már a vőlegény vezette, és 
a menet rendje is újraszerveződött. 

A vőfélyek meg-meg álltak egy-egy 
ka pu nál, kínálták az útjukba kerülő is-
me rő sö ket. Az esküvő után az új pár és a 
vő le gény rokonai a legényes házhoz me-
ntek. A menyasszony vendégei a leányos 
ház nál mulattak. Hétfőn este volt a közös 
mu latság. A vőlegény és a menyasszony 
kö zeli rokonai megülték a „kontyolást”.

Módos és szegény családból származó menyasszony és vőlegény - 1928.
békességben éltek, de gondjairól soha nem 
panaszkodhatott az édesanyjának.

Legáltalánosabb vélemény az, hogy a 
kü lönböző társadalmi rétegekből össze-
há zasodók családjában soha nem volt 
bé kes ség. Ritka együttélés volt, ahol 
emiatt nem akadt mindig valami egymás 

szemére vetni való. 
A legboldogabb házasságok a szegény 

le gények és a szegény lányok között 
köt tet tek. Ott nem volt kényszer, egyez-
ke dés, alkudozás, anyagi termé sze tű 
huza vo na, csak őszinte sze re lem.

A párválasztás szempontjait vizsgálva úgy 
tűnik, hogy a század első felében a földtulaj-
don nagysága volt a meghatározó kritérium.

Leánykérés
A legény megmondta a leánynak, hogy 

el akarja venni. A fiatalok már előre meg-
be szélték, megegyeztek. Akkor a legény 
egy idősebb férfi rokonával, a bátyjával 
vagy a keresztapjával, egy vasárnap el-
ment a leányos házhoz, s ott a leány ap-
já tól feleségül kérte a leányt. Ha az apa 
bele egyezett, és a legénynek volt is pénze 
a lakodalomra, akkor ez valójában eljegy-
zés nek számított, és akkor két egymást 
kö vető vasárnap a templomban kihir det-
ték a fiatalok egybekelési szándékát. A 
köz ségháza előtti táblára kifüggesztették 
a házasulandók nevét, hogy nyilvánosan is 
mindenki tudomásul vehesse, hogy ha va-
lakinek ellenkezése van, az jelent kez zen. 
A nevek három hétig álltak köz szem lén, 
21 nap után esküdhettek meg. Ez idő alatt 
a legény már magáénak tartotta a lányt. 

Akkoriban ez a kikérés helyettesítette az 
eljegyzést. Az eljegyzés és a kari ka gyű rű 
csak az utóbbi 40-45 évben ismeretesek.

Írás, hozomány
A kikérés és az esküvő közötti idő alatt 

egy este a legény és az apja elmentek a 
le ányos házhoz, hogy „csináljanak írást” 
a leány hozományáról. Az írásnak, azaz 
hozomány-levélnek gyakorlati haszna volt. 
Ezt a levelet azért kellett megírni, hogy ha a 
házastársak összevesznek, legyen világos, 
hogy az asszony miket vi het magával. A 
hozománylevél lel tár sze rű en tartalmazza 
mindazokat a javakat, ame lyeket a leány férj-
hez menéskor ma gá val vitt a szülői háztól. A 
hozomány rendszerint szőttneműből s ágy-
neműből kellett álljon, amiben volt legalább 2 
derékalj, 6–10 párna, törülköző és törlőkendő 
2–3 tucatnyi, 20–25 darab szőt tes zsák, 
teljes bútor, még a szá rí tó spár ga is ott kellett 
legyen, káposztáskád, fa zék, tányér, kanál, 
villa, kés stb., tehát minden elképzelhető 
felszerelés, ami a háztartáshoz szükséges. 
Az új háztartásba a hagyomány szerint a 
legény hozta a há zat, a birtok nagyobb részét, 
valamint a gaz dasági felszerelést, edényeket, 
az öl töz ködéshez és a ház csinosításához 
szük sé ges mindenféle szőttest és ruhaneműt. 
Ha a lány szüleinek volt földjük, akkor ho-
zományba termőföldet is adtak.

A hozomány elvitele nagy jelentőségű 
moz zanata volt az egybekelésnek, hisz ez 
al kalommal közszemlére tették a menyasz-
szony kézi munkájával készült szőt teseket 
és ágyneműt, és a köz vé le mény nyugtázta, 
szentesítette azt, hogy mennyiségileg és mi-
nőségileg rendben van minden, a lány szor-
galma és ügyessége megfelel a közösség által 
támasztott és meg erősített elvárásoknak. A 
hozomány köz szemlére tétele arra is alkal-
mas volt, hogy a lány társadalmi rangját, 


