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Mottó: Erdély ország az én hazám,
Ott nevelt az én édesanyám.

Napjaimból írtam ezen füzet tar-
talmát  1926, 1927, 1928 évben Bu-
dapesten a Százados úti Művésztele-
pen – Orbán József szobrász tanuló

Istenem! Hogy is kezdjem? 
Nem is látok tiszta képet ma-
gam előtt, ezért csak részletek-

ben írhatok emléket magamról és 
az eddig velem történtekről.

Gyermekkoromból
Most eszembe jut a legszebb 

idő, amikor gond nélkül édes szü-
lőm mellett lehettem és jól élhet-
tem, mint kisgyerek vígan, bol-
dogságban, és enyém volt a legna-
gyobb öröm az én szülőfalumban, 
Csíkszentmiklóson. Ám hamar 
megkezdődött a szomorú élet ré-
szemre. Elhalt édesapám, és így 

kerültünk mosto-
hakézre, testvéröcsémmel, 
Ferivel. Már nyolcéves voltam, és 
dolgoztam, amit tudtam, iskolá-
ba harmadik osztályba jártam, jól 
tanultam, rajzoltam, és már akkor 
agyagból figurákat gyúrogattam, 
azaz jobban mondva állatformákat 
formáztam. Így eltelt az iskolai idő, 
kikerültem az iskolából a hat elemi 
elvégzésekor. Ekkor itthon gazdál-
kodni kellett a ház körül, szántani 
és vetni. Eszesedtem, kezdtem a 

világot megismerni, és mindenre 
figyelmes voltam, de még azért csak 
a játék járt az eszemben. Ezért ki is 
kaptam sokszor mostohámtól. Igaz, 
hogy megérdemeltem, és minden 
rossz gyerek megérdemli az olyan 
módú bánást, amilyenben én része-
sültem édes- és mostohaszülőmtől. 
Mert még csak ma tudom meg, 
ahogy elkerültem szüleimtől, hogy 

milyen hasznos 
dolog a gyermeknek, ha 
kiskorában féken van tartva a rendes 
szokás szerint, és ez mind eszemben 
jut, és enélkül nem élhetek. Csak az 
a szó jut eszembe szüleimtől, hogy 
ha jó leszel, csak te magadnak leszel 
jó és dolgos, így még ma is élnek és 
élni fognak ezen szavak szívemben, 
és hálás köszönetet kell hogy mond-
jak számtalanszor édes szüleimnek 
a jó nevelésért, és ezen jeles szavak 
elhangzásáért, mert még hasznát 
vettem mindig.

Már 15 éves koromban szolgál-
ni mentem, hogy megtudjam az 
idegen kenyér ízét, és hogy az élet-
módot megismerjem, és íme, ott is 
eltöltöttem egy évet, pedig nagyon 
anyás gyermek voltam, úgy mon-
dom, ahogy volt. 

1915-ben én mint kis cseléd 
még mindig agyaggal szerettem 
foglalkozni, és nagyon sokszor ki-
kaptam azért, hogy minek játszok 
sárral, de nekem hiába volt minden, 
ha egyik percben megvertek, a má-
sikban már újra csak sároztam. Ha 
visszagondolok, már nagyfiú vol-
tam, és mégis mindig a kedvencem 
volt az agyag, és hogy örvendtem 
annak, hogy én miket tudok for-
mázni sárból!

16 évet erőben és egészségben 
megértem szüleim mellett. Már ek-
kor megkövetelte apám tőlem, amit 
egy tizenhat éves fiúnak tudni kell, 
kaszáltam a havasokon, minden 
gazdasági munkában segítkeztem, 
és amikor az 1916-os évben az ösz-
szes gabonát és szénát betakarítot-
tuk, éppen akkor kellett otthagyni 
mindent. 

A menekülés
1916 augusztusában, egy hétfői 

napon hajnalban arra keltünk fel, 
hogy menekülni kellett. Rémült ál-
lapotunkban nem is tudtunk mihez 
kezdeni. Mindenfelé, az egész Har-
gitán túl mást nem lehetett hallani, 
mint keserves sírást és szomorú pa-
naszkodást, itt is keserves jajgatást, 
ott is fájdalmas sírást, és ezeket a 
szavakat: Istenem! Nem elég, hogy 
a háborúban elesett a fiam, a férjem 
és a hozzámtartozóm, hanem most 
még itt kell hagyni, amit egész éle-
tünkben megszereztünk, és most 

egyszerűen, Isten tudja, hogy mi-
lyen mocskos, bitang nép kezére 
kerül...! A harangok sírva szóltak 
a tornyokban, a népnek fájdalmas 
jajkiáltások között mondták, hogy 
mivé lettünk, el kell hogy menekül-
jünk, és földönfutókká kell hogy 
legyünk, de azért meg kell hogy 
nyugodjunk, mert az Isten így ren-
delte, szent fölsége és ellene aki vét, 
vétkezik. 

Hétfő hajnalban még alig kez-
dett virradni, már menni kellett 
nekem és öcséimnek a havasokra 
a kint levő állatállományt haza-
hajtani, hogy velünk azokat is 
elhajtsuk a szomorú útra. A késő 
délutáni órákban haza is értünk, 
és már az udvaron volt a siralmas 
szekér, amire sátor lett húzva, 
hogy az úton meg legyünk védve 
a csúnya időjárástól, és még főleg 
két kistestvérünk, Maris és a kis 
Balázska. Istenem! Két kistestvé-
rem már kiskorában megismerte a 
rossz életmódot és a nélkülözést! 
Bekövetkezett az esti, vagyis a dél-

utáni szomorú idő, amikor sírva 
mondtunk keserves búcsút édes 
lakóházunknak. Mindnyájan sír-
tunk és jajgattunk, mikor elhagy-
tuk kedves, csöndes hajlékunkat. 
Hová megyünk? Isten! Ki fölöt-
tünk vagy, egész életre sorsüldö-
zöttek leszünk? Így szóltak a síró 
sóhajok az ég felé. 

Megkezdődött a hosszú út, a 
szekerek hosszú sora nem ért véget, 
a sok nép apraja és nagyja, mint ősz-
szel a fecskesereg mikor vándorútra 
kél, csak azzal a különbséggel, hogy 
azok vesznek egy légirányt és van 
ahova menjenek, és hogy ők a leve-
gőben könnyen szállnak, míg mink 
a nagy hegyeket metsző országúton 
tolongottunk, mint a sorsüldözöt-
tek, minthogy azok is voltunk, és 
most, amikor ezeket a sorokat írom, 
akkor is csak olyan sorsüldözöttnek 
érzem magam. 

Térjünk vissza, ahol elhagytuk: 
teltek a napok, és mi csak ballag-
tunk az úton, jöttek magyar kato-
nák, és mondották, hogy ne sírja-
nak, nem messzire kell hogy men-
jenek, nemsokára vissza fognak 
menni hajlékukba, de bizony nem 
úgy volt, mert minket csak mosott 
az eső, már őszi idők közeledtek... 
Szenvedni kellett és tűrni, ami ránk 
lett mérve, én még ma is érzem, és 
érzik mindazok, akik ezen az úton 
részt vettek. Elértünk Kis-Küküllő 
megyébe, Dicsőszentmártonba, 
ahol megváltunk az állatainktól 
és vonatra ültünk egy hét eltelté-
vel. Addig, mint a teknőcsináló 
cigányok, az út szélén lézenget-
tünk. Hurcolkodás a vonatra, be-
rakodni, ami holmit elhoztunk 
magunkkal. Meg is történt a nagy 
munka, elindult a vonat, de hogy 
hová megyünk, azt még nem tudja 
senki, csak a jó Isten. Másfél hétig 
voltunk úton a vonattal, mire el-
vittek Komárom megyébe, és ott 
Kisbéren kiszálltunk a kocsikból 
és bementünk egy nagy épületbe, 
ahol már vártak minket enniva-
lóval. A kisgyermekek tejet, mi 
felnőttek szalonnát, kolbászt és 
kenyeret kaptunk vacsorára, és ott 
aludtunk mindannyian azon éjjel. 
Másnap reggel 8 órakor már jöttek 
kocsik falvakról, elvittek minden 
családot, és elhelyezték az ottani 
gazdákhoz.

(Folytatjuk)
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