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� Gyere, menjünk vissza egy kicsit a múltba. Milyen volt 1940 után a magyar világ?
� Nagy öröm volt nekünk, mikor bejött a magyar világ. Egy kicsi felszabadulást,

egy kicsi bátorság. Már nem féltünk annyira. Jöttek a magyar katonák, egy nagy sá-
torban ünnepséget rendeztek. Katonabanda szólt. Szegény édesanyám is táncolt az
ezredessel, olyan zömök, barna ember volt. Szóval mindenki örvendett. Szép ün-
nepségek jártak. Itt táboroztak két hétig. Nem volt mit csináljanak, utca hosszat ta-
karították a katonák a sáncot. Lapátot kaptak, aztán a lapáttal takarítottak. A kony-
hát a szomszédunkban állították fel. Volt a házigazdának egy cimbalomja, éneklés,
vidámság mindenütt, a leányok is mind az utcán sétáltak. Sütötték a kürtõskalácsot,
osztogatták a katonáknak. Boldogság, amit eddig nem ismertünk. Négy évre rá az-
tán nagyon megszenvedtünk érte. 

� Azt mondta nekem egyszer az egyik parasztasszony-barátnõm, hogy �az a négy év
volt könnyebb és szebb az életünkben � de úgy elmúlott rólunk, mint a harmat�. 

� Nagy kár volt az a dél-erdélyiekre nézve. Sok erdélyi otthagyta a kis otthonát, és
átjött ide. Itt semmije sem volt, így nehéz lett az élete. Ott meg elfoglalták a kis tel-
két, gazdaságát, és mikor visszajöttek a románok, nem adták vissza nekik. Õk még
jobban megszenvedték Dél-Erdélyben. Nem volt hova visszamenni. 

� Látod, erre nem gondoltam és nem is tudtam,
hogy Dél-Erdélybõl átjöttek ide, és nem volt hova visz-
szamenni. Nyilván haragudtak rájuk a románok, ami-
ért magyar területre jöttek.

� Betelepedtek a házaikba a románok, jöttek a
hegyekrõl, így aztán nem volt hova visszamenniük. 

� Kolozsvárról az utolsó éjjel tömegesen hurcolkod-
tak el a románok. Fölöttünk a Feleki tetõn húzódott a
határ, a mezõ tele volt bútorokkal. Utolsó percig nem
hitték, hogy bejönnek a magyarok, éjszaka mentek el.
Hogy volt az átállás román pénzrõl magyar pénzre?

� Egy darabig ment a pengõ is, a lej is. Azután
bevonták a lejt, de a végén visszajött, és maradt a
lej. Nagy kárt okozott a gazdáknak. A bírót is le kel-
lett váltani. 

� Bosszúállás volt a faluban?
� Nem mondhatni. De volt, hogy a kapunkra ki-

írták, hogy három nap alatt hagyjuk el a falut.
Azok a románok írták, akiket felbujtattak. Ne-
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künk, Kovács Andrásnak, Bíró Árpádnak, Török Ákosnak cédula volt írva a kapu-
ra. Elég csúf szavakkal illették Horthyt. Letéptük és nem lett semmi.

� Nagyon nehéz volt a háború?
� Nagyon. A visszavonuláskor érintett minket. Németbõl is kivettük a részünket,

azok is be voltak szállásolva hozzánk. Egyszer csak arra ébredtünk, hogy nagy haj-
togatás van az udvaron. De már akkor egy transzport volt a nagyszobában és a köz-
bülsõben. Mi a konyhába voltunk kiszorulva. Mikor édesapám kiment, már nyitot-
tak be minden szobába, mondták, akik bent voltak, hogy vissza, már tele a ház. Ak-
kor jöttek a konyhába is, de mondták, hogy ott �civil� van. Hozták a szalmát az
eresz alá. Édesapám kérte, hogy feküdjenek fel a szénapadlásra, de ne hordják a ház
elé a sok szalmát, szénát. Megértették.

� Tisztességesek voltak a német katonák?
� Rendesek voltak. Különösen akik már hosszabb ideig ásták a lövészárkokat a

határon. Bekerítették õket, így úsztuk meg mi. Máskülönben a kis falunk tönkre-
ment volna. Nem nálunk harcoltak a csapatok, pedig eredetileg készültek Kide vé-
désére. Hogy itt lesznek a harcok.

Itt Derzse felé mentek ke-
resztül a hegyen a németek,
hogy tovább mi lett velük,
nem tudom. Édesapámnak is
kelletett menni az ökrökkel
igába � akkor még megvoltak
a szép, nagy ökreink �, aztán
azokat elvitték a románok.
Aztán jöttek az oroszok. Õk
nem vittek semmit. De mikor
vegyesen jöttek románok és
oroszok, az jaj volt. Az oro-
szok csellengõk lehettek, mert
elõször a románok jöttek ide
be hozzánk. Úgy volt, hogy
õk egy pár családot elintéz-
nek. De aztán itt voltak az
oroszok, és azok mondták,
hogy ti mit csináltok itt? Tud-
juk, hogy hol van a hadtestpa-
rancsnokság. Ha valami baja
lesz a falunak, fel lesztek
akasztva! Elhurcolkodtak a
románok. Más napokon jöt-
tek a rablók. Elvitték az ökre-
inket, teheneinket. Embert
nem öltek nálunk. Ide hozták
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valahová a derzsieket, ott in-
tézték el õket az erdõben. Bí-
ró volt vagy mi az egyik, õt
megölték. Nem tudom, hogy
hívták. Már elfelejtem a ne-
vét, mert régen volt. 

� Otthagyták a holttesteket?
� Nem tudom. Reszkettünk

mi is. Napokig csak a lépcsõn
ültünk, amikor bejöttek ide.
Rossz reá emlékezni. Min-
denfelé hallatszott a puskaro-
pogás. Éjszaka robbantottak.
Elvittek, kiüresítettek az istál-
lóból mindent. Még volt négy
disznónk, õket elrejtettük.
Édesapám megvett egy lovat a
németektõl, hogy ha már el-
vették az ökreinket, legalább
maradjon a ló. Észrevették,
bejelentették, elvitték azt is. 

Jöttek az oroszok, idevezé-
nyelték õket. Édesapám tu-
dott egy kicsit beszélni oro-
szul, négy évet töltött orosz
fogságban. Még emlékezett,
el tudott velük beszélgetni.
Mind ide irányították. Olyankor nagyon féltünk. Ki volt üresítve a házunk, értékes
dolog nem volt, és éjszakánként elhurcolkodtunk a szomszédba. Akkor meg nem
tudtunk aludni, aggódtunk édesapámért, hogy ott maradt az oroszokkal.

Olyan hírek jártak, hogy elhurcolják az oroszok a férfiakat egy �kicsi robotra� �
pár évre. Féltettük édesapámat. A jószágokat már elvitték a háború elején. Csak
egyetlen egy csikónk maradt, az Árva. Jöttek-mentek, egyik csapat, másik csapat, azt
hittük, sohase lesz vége�

� Milyen különös. Ötven év telt el, és sohase beszéltünk a háborúról. Azt hittem, Kide
fölött csak átsuhant.

� Mert olyan rossz volt. Én is csak a könyvedbõl tudtam meg, mit éltél át. Nem
beszéltél róla.

� Kolozsváron valóban csak átsuhant a front, de én mentem a sorsom elébe, Magyar-
ország egyik legszörnyûbb helyére, ahol három hónapig hullámzott a front. Ahol egy szál
ruhában magam maradtam, éhezve, tetvesen, egy idegen pincében.

� Aztán jött 1948, elvitték a fõurakat. Akkor ijesztgettek, hogy most már mi követ-
kezünk, a kulákok következnek. Nem volt még kollektív, csak a rémület. Hívták a te-
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hetõsebb falusiakat, hogy lépjenek be. Mutassa meg a nagygazda, hogy nem ellenség.
Senki nem akart elsõ lenni. Mennyit hurcolták Samut. Nem jött haza éjfélekig. Nyúz-
ták, kínozták, hogy lépjen be. Nem akart senki belépni. A végén csak muszáj volt.

Mondták, hogy jön a fekete autó, és szednek össze. Vincét, minket, Kovács And-
rást, Bíró Árpádot� ugyanazokat az embereket, akiknek a kapura volt kiírva a ne-
vük. Vagyis az értelmiséget viszik és a jómódú gazdákat. Volt egy Oláh Feri neve-
zetû, nagyszájú ember, meg Sugár János � félig román, félig magyar, de amikor be-
jöttek a románok, akkor nagy román lett és nagy kommunista. Õk jártak minden-
nap a nyakunkra. Még volt egy Dobandi nevû, az kétszínû volt. Amikor belépett
az utcaajtón kezdte: a fene egye meg, megint küldözgetnek engemet, halljanak ide,
hogy mit akarnak! Adjanak be egy disznót huszonnégy óra alatt. Mindig szitko-
zódva jött, de tudtuk, hogy kétszínû, nem sajnált õ minket. A másik meg mondta,
most látja, mennyi mindenük volt a kulákoknak, mert milyen régen ürítik õket, és
még mindig van mit elvinni tõlük. Mindent elvittek. Az volt a disznóság, hogy ösz-
szetörték az elvitt szekeret, szerszámokat, mert nem törõdtek vele, megrakták a fo-
gatosok, mert a normát azután kapták, hogy hány mázsát hoztak. Nem ügyeltek rá
� kint ázott-fázott a hó alatt �, gyengültek a szekerek, romlottak, tönkrementek.
Mindent tönkretettek. Jöttek, hogy adjunk száraz szerszámfát keréknek. Ez hiány-
zott még. Az állatokat is mind elvitték. Nem lehetett több egy tehénnél egy háznál.
Volt, hogy le kellett adni egy-egy disznót. A végén már annyira engedékenyek let-
tek, hogy két kulák adhatott egyet. De nem volt mibõl venni. Mikor hívták Samut,
tudtuk, hogy adni kell egy disznót vagy borjút. Hazajött és összeálltunk Kovács
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Andrással � mert õ volt közelebb, vagy Vince taní-
tó úrral �, megvettük a borjút. Amit tudtunk, elad-
tunk. A kis tojásból, majorságból szedtük össze a
pénzt. Nyáron zöldpaszulyt, újkrumplit vittünk a
piacra, abból tudtunk pénzt csinálni. Június elsõ
hetében már vittük az újkrumplit. Elõcsiráztattuk
és kínlódtunk. Sokan voltunk a családban. Fél-
tünk, hogy elhurcolnak. 

Azt mondták, hogy visznek a Duna-csatornához.
Nem ismertük azt a helyet, csak hallottuk, hogy
mennyien hagyták ott az életüket. Ültünk a padon
és gondolkoztunk. Vártuk, hogy mikor jön az autó.
Nem az ágyban aludtunk, hanem kihurcolkodtunk
az eresz alá. Pokrócokat tettünk le, amelyet mi szõt-
tünk, ott vártuk és hallgatóztunk, jön-e az autó.
Minden zúgásra talpon voltunk. Zsákokba tettük a
letett holminkat, a ruháinkat, cipõinket, hogy le-
gyen téli holmi, hogy vigyük magunkkal, hogy le-
gyen meleg ruhánk is.

� Miért gondoltátok, hogy elvisznek?
� Ijesztgettek bennünket jött-ment emberek, hogy innen is, onnan is vittek már el

embereket. Hivatalosan nem mondták. Aztán jött egyszer egy kiküldött a párttól,
vagy a Magyar Népi Szövetségtõl és megnyugtatott, hogy nem lesz kitelepítés, nem
lesz elhurcolás. Mindenki végezze a dolgát, mert szükség van a hazának a kenyér-
re, a húsra és a tejre. Mindenki lásson munkához. 

� Tényleg vittek el embereket?
� Vittek el, de nem azért, mert kulák volt, meg tanító volt, hanem azért, mert va-

lamit csinált. Vagy nem akart beiratkozni a kollektívbe. Vagy kollektívellenes szót ej-
tett el valahol. A félelem bennünk maradt. Figyeltük az újságot. Azt hiszem, Igaz-
ság volt a címe.

� Mikor lépett be Samu a kollektívbe?
� Nagy sokára belépett, hallottuk, hogy hány embert kivittek, és beszorították az

ujját a ház ajtajához, összetörték a kezét. Két éjjel kint aludtak András bácsival az
erdõn, mert mondták, hogy jönnek utánuk. Lehet, hogy csak úgy indították el, de
annyira bennünk volt a félsz, hogy mindent elhittünk. Mindent megtehettek. Nem
volt senki, aki megvédjen. 

� A románokkal ugyanígy viselkedtek?
� Nem. Azokat nem bántották, nem voltak birtokosok a faluban. A környéken aki

jó gazda volt, elvitték a Duna-csatornához, ott maradt. Volt ilyen. Samu már nõs volt,
megvoltak a gyerekek. Mondtuk, hogy ne kockáztassa a szabadságát, mert szüksé-
günk van reá. Addig nyúzták az embereket, hogy muszáj volt belépni, belépett.

� Nagyon nehéz volt a kollektívben?
� Nehéz volt, csak decemberben kaptál osztalékot. Addig nem kaptál semmit.
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� Amit adtak tisztességes volt vagy kevéske?
� Kevés volt. Volt, aki sok búzát vitt az elsõ évek-

ben, amíg jók voltak a földek, de mégse kapott, de
aki ott volt a gép mellett vagy olyan helyen, ahol tu-
dott napokat, normát dönteni, az kapott gabonát.
De aki nem tudott és nem olyan helyen volt, annak
bizony kevés gabona jutott. Vagy loptak, vagy lehe-
tett venni. Aki a gépnél volt, azok megtalálták a
módját, szemet is hunytak felettük.

� Nem kaptatok annyi gabonát, ami elég lett volna
nektek kenyérre és az élethez?

� Nem nagyon. Samu aztán beállt pásztornak, és
kapott gabonát a jószágok után. Nemcsak gabonát
kapott, hanem tejet is, azt leadta a csarnokban. Meg
járt szalonna, de azt nem vette ki, azt is pénzben
számolta el. Ha kellett valamit leadni, azt nekünk is meg kellett venni. Kevés volt a
pénz. Késõbb a tehenészetbe került � az nagyon rossz volt. Lustán, rosszul dolgoz-
tak az emberek, mocskosak voltak a tehenek, kevés tejet adtak, pusztultak az álla-

tok. Samu, aki jó gazda volt,
nagyon szenvedett. Meg kel-
lett élnie a csõdöt, a lehetetlen
gazdálkodást, az értelmetlen
rossz munka ellen hiába küz-
dött. Ha rendet akart tenni,
reá haragudtak. Szenvedés
volt az neki. 

Voltam egy évig én is Len-
kával a kollektívben. Édes-
anyám nem, mert felül volt a
hatvanon. Õ fõzött, õ volt a
gyermekekkel.

� Azt mondta Bebi, hogy na-
gyon szerette édesanyádat, Nina
nénit, mert jóformán õ nevelte,
ott szeretne feküdni mellette a
temetõben.

� Szerették a gyermekek,
mindenki szerette. 

� Bebi mondta, hogy édes-
anyád mesélte, amikor nézte a
játszó kislányát, a kicsi Lenkét,
aki olyan gyönyörû volt, szõke,
göndör hajú, jókedvû. Azt gon-
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dolta magában: mit csinálnék, ha elveszíteném ezt a gyereket � meg is bolondulnék. És
meghalt a kicsi Lenke. Mindig mondta Bebinek: nem szabad kérdezni a sorsot, mert né-
ha válaszol. 

� Nagyon búsult. Ott voltunk mi ketten, és nem törõdött velünk� Volt egy idõs
asszony. Mindig ültem fel az ölébe és mondta: elmocskoltad kötényemet, most me-
hetek Dobruzsába, hogy mossam ki. Nem tudtam, mi az a Dobruzsa. Csak mikor
tanultuk az iskolába, akkor jutott eszembe Rózsa néninek a szava.

� Bíró János, a Barna keresztapja, aki olyan fiatalon meghalt a feleségével együtt �
emlékezett, hogy kicsi fiú korában szerelmes volt a kicsi Lenkébe, nagy kerülõvel az al-
só utcán ment mindig, hogy láthassa messzirõl, ha játszik az udvaron, hogy láthassa a
göndör haját.
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