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                                                               Fleisz Katalin       

      Nyelv és gondolkodás egy Szatmár megyei peremtelepülésen        

 

 

Csengerbagos
1
 egy kb. 752 lélekszámú kistelepülés Szatmárnémetitől 19 kilométerre 

nyugatra, Románia észak-nyugati pontján. A falut vegyesen lakják ortodox vallású románok 

és református magyarok. Jelenleg a román lakosság van többségben a református 

magyarokkal szemben. A falu különleges földrajzi fekvésű, ugyanis a trianoni elválasztó határ 

a falu mentén húzódik; közvetlen szomszédja a magyarországi Csenger. Ugyanakkor a 

település a térségben mégis peremhelyzetben van, közigazgatása a szomszédos Szamosdob 

községhez tartozik, vasútvonala nincs, valamint egészen hosszú ideig kiépült aszfaltútja sem 

volt, ami vonzáskörzetével összekösse. 

Különleges helyzeti adottsága folytán olyan sajátos nyelvhasználat – szóhasználati mód, 

szókincs, állandósult fordulatok - jellemzi a települést, amelyeket szórványosan a környező 

falvakban: Szamosdobon, Óváriban, Vetésben, Kismajtényban is megtalálálunk, ugyanakkor 

a  magyarországi határhoz közeli falvakban is nyomokban felfedezhető. Csengerbagos a már 

említett falvakkal egyetemben a szamosháti nyelvjáráshoz tartozik.
2
 Ugyanakkor a nyelvjárási 

sajátosságok és a tájszavak feltérképezésével nem lehet kimeríteni a vidék nyelvi 

hagyományait. A jelenkor viszonyai az egykori közösségi együttélési formákat már 

átalakították, de némely átöröklött nyelvi jelenségek még a mai napig is élnek. Különösen az 

idős emberek körében találkozunk még hagyományos szófordulatokkal, történetekkel, helyi 

anekdotákkal. 

 

1. Csengerbagosi helyzetkép - napjainkban 

A település 100 lélekszám körüli református magyar lakosságából kevesebb, mint 80 tag 

kötődik hivatalosan az egyházhoz.
3
 Rendszeres templombajárók ennél is kevesebben vannak. 

Jelenleg a falu parókiája sem használatos, Mészáros Mihály lelkész a szomszédos 

Szamosdobról jár ki ellátni a lelkipásztori teendőket.  

A XV. században épült református templom legutóbb 2013-ban esett  át egy teljes felújításon. 

A  falu életében jeles napnak számított a 2013. júniusi 2-án tartott templomszentelési hálaadó 
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istentisztelet,
4
 amikor is Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

püspöke is jelen volt biztató szavaival, a meghívott lelkészekkel együtt. Ugyanekkor a falu 

egykori megbecsült lelkipásztorának: az 1950-1993 között szolgált Fodor Sándornak emléke 

előtt is tisztelegtek, akinek emléktáblája a templom belső terében található.  

Jelenleg Csengerbagos lakossága elöregedést, kifáradást mutat. Az utóbbi négy év alatt a 

magyar családokban mindössze három gyerek született. Temetés viszont évenként 3-4 is van.  

A falu magyarságának megmaradása érdekében létfontosságú kérdés az anyanyelv 

megőrzése. A helyi iskolában csak elemi szintű oktatás folyik, az is csak román nyelven. A 

magyar gyerekek számára csakis a legközelebbi faluban, Szamosdobon van lehetőség 

anyanyelvet tanulni, de mindössze heti két órában. A magyarságtudat megőrzéséhez mindez 

kevés. Még a vallásoktatás jelenthetné a konfirmálás és az egyháztaggá nevelés mellett egy 

hagyományosabb, értékközpontú világképnek a megőrzését. Emellett azt is meg kell 

jegyeznünk, hogy a televízió, a modern tömegmédiumok egy ilyen hagyományos 

kisközösségben még inkább érvényesítették káros hatásaikat. A közösségi kapcsolatok 

megritkultak, felszínessé váltak, a szóbeli kulturális hagyományok is egyre jobban kikopnak. 

Azonban új közösségteremtő alkalmak, szokások sem jönnek létre helyettük; a tendencia itt is 

az individualizálódás és a kivándorlás. Az itt felnövő fiatal generáció számára Csengerbagos 

egy perspektívák nélküli település, a boldogulás, érvényesülés már máshol: városokban, vagy 

külföldön keresendő.   

Jelen pillanatban Csengerbagosnak a szórvány- és peremlét, az elfeledettség negatív 

hatásaival kell szembenéznie. Az elöregedő falun viszont a fásultság és a közöny könnyen 

eluralkodik, hiszen a generációk közti élő kapcsolat hiányzik. Van-e kiút a jelenlegi 

helyzetből, vagy Csengerbagos egyre inkább egy idősek lakta faluvá válik, ahonnan majd az 

idősek halálával a magyar nyelv és kultúra is kivész? 

Jelen tanulmánynak viszont nem az a célja, hogy ilyen súlyos kérdéseket megválaszoljon. A 

bizonytalanság mindenáron való feloldása helyett gyümölcsözőbb, ha a jelen és a múlt 

perspektíváinak szembesítését végezzük el. Mi az, ami még megmutatkozik a hagyományos 

nyelvből napjainkban, és hogyan módosultak vagy éppen torzultak a nyelvi szokások, teszem 

azt a történetmesélés a modern kor viszonylataiban?   

 

2. Előfeltevések  

Tanulmányunk módszertanát tekintve abból az antropológiai tapasztalatból kell kiindulnunk, 

hogy a nyelvhasználat gondolkodást, viselkedést is jelent, nem merül ki csakis abban, hogy 

ugyanazon dolgokat másképp nevezünk.
5
 A nyelvhez elképzelések, ideológiák kötődnek. És 

fordítva, bizonyos viselkedésminták csakis a nyelvben kifejeződve találják meg 
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legitimitásukat.
6
 Ennek megfelelően olyan kérdésekre összpontosítok, miszerint: milyen 

nyelvben rögzült sztereotípiák, hatalmi beszédmódok, elvárások, előítéletek, 

önmeghatározások, esetleg ünneplésformák, anekdoták köthetőek ehhez a faluhoz. Továbbá a 

múlt szóbeli hagyományai hogyan módosulnak a jelenben elmesélhető történetekké.  

E kérdések felvetését az antropológiai portré és az élettörténet keretében végzem el. Lényeges 

itt a portré megrajzolásának szándéka, az valójában, hogy a szerző a portré “tárgyát” jelentő 

személyiséget abból a pozicíóból igyekezzen bemutatni, ahogyan ő saját életvilágának 

részeként látja önmagát
7
. A portré abból az előfeltevésből indul ki, hogy a bemutatandó 

személy létében megértő és értelmező módon van jelen, így az általa előállított narratíva a 

kutató munkájának hiteles forrása.
8
 Választott interjúalanyaimnak saját életük reflexiókkal 

átszőtt elmesélése olyan sokrétű értelmezési alapot jelentenek, amelyek az egyéni élet 

gazdagsága mellett a közösségi viselkedésmintákról is sokat elárulnak. 

A kutatás narratívája tehát az interjúalanyok személyiségével összefüggő történet: 

élettörténet, élményelbeszélés, anekdota. Azonban a kutató saját értelmező pozicíóját is 

tisztázni kell e helyütt, ami a határok kijelölését, a hatalmi viszonyokból eredő csúsztatások 

féken tartását jelenti valójában. Hiszen a kutató-lejegyző az, aki interjúalanyaival szemben 

hatalmi helyzetben van, mivel ő az, aki végleges formát ad a nyersanyagnak, és ezzel mindig 

valahogyan értelmezi is azt. Ebben a helyzetben az etikus magatartás az lehet, ha a kívülálló 

kutató igyekszik a dialogikusság elvét alkalmazni, azaz a “másik” hangját nem a sajátba 

beolvasztani, hanem mindvégig éreztetni a saját és a másik közti határvonalakat.
9
  

Mindez akkor jöhet létre, ha szem előtt tartjuk, hogy a másik teljes megértése eleve nem 

lehetséges, mivel mindig számolnunk kell a nyelv eredendő metaforikus elhajlásával. Az írás 

médiumában, amikor a formaképzés igénye még fokozottabban jelentkezik, a 

metaforikussággal még inkább számolnunk kell. Beszédesemény és lejegyzés viszonyában 

álljon itt előttünk Paul Ricoeur megjegyzése, miszerint: a beszédesemény jelentése rögzíthető 

írásban, de maga a beszédesemény nem.
10

 Interjúalanyaim esetében, amikor anekdotákat, 

élményszerű történeteiket élő közegüktől elválasztva egyfajta művi helyzetben, a kutatónak 

mesélik egyfajta kettős elhajlás is fennáll. Az interjúalanynak immár élő szóbeli közegétől 

elszakított, emlékező helyzet adta értelmezése, valamint a kutató hasonló történeteket, 

mögöttes tudást mozgósító saját megértése. Mindezt szem előtt tartva magát az értelmek közti 

határhelyzetet kell hagynunk érvényre jutni, azaz nem valamiféle naiv, időbeli határokat 

semmibe vevő módon eredeti helyzetté stilizálni azt, ami nem lehet már az, hanem épp a 
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köztesség helyzeteire figyelni. Úgymint az interjúvoltak saját történeteikhez fűződő jelenbeli 

reflexióira, továbbá arra, hogyan válogatják, rendszerezik történeteiket, amely által a jelen és 

a múlt termékeny, egymást magyarázó feszültsége jöhet létre. A bahtyini polifónia jegyében 

nem egyetlen történet jön így létre, hanem az élettörténet mögött is további történetek 

rejtőznek, amelyek nem rendelhetőek alá valamiféle eleve adott összefoglaló értelemnek.
11

   

 

  

3. Élettörténet és értelmezés. Szabó József történetei 

 

Szabó József 1927. március 3-án született Csengerbagoson. A katonaság 26 hónapját 

leszámítva egész élete a faluhoz kötődik. Sajátos helyzetet foglal el a közösségben, ugyanis 

teljes mértékben a községhez tartozó, itt született, mindenki által ismert és elismert személy, 

ugyanakkor az a szerep, amit saját különleges személyisége, karaktere révén betöltött mégsem 

egy tipikus, mindennapi parasztembernek mutatja.  

Józsi bácsi családja a földnélküli réteghez tartozott, amit már születési- és lakhelye is 

bizonyít: a falun kívül, a Fogláron,
12

 a gazdák kerthelyiségében laktak, a háznak való telket a 

távoli rokon parasztgazdák adományozták a családnak. Mivel a középparaszti rétegből való 

rokonokkal ápolták a kapcsolatot, tekintélyesebb helyzetük volt a faluban, mint a földnélküli 

parasztoknak általában. Ma már Józsi bácsi általános érvényűként állapítja meg, miszerint a 

“gazda és a szegényparaszt is lehetett barát, ha jó emberek”. 

A találkozások alkalmából elmondott történeteiből nemcsak egy küzdelmekkel teli életút 

rajzolódott ki, de egy olyan sajátos értemezésmód is, ahogy saját életére tekint, rendszerező 

szempontokkal látja el azt. Az emlékezet egyszerre romboló és építő munkáját szem előtt 

tartva, már az is jelentős, hogy mi az, ami az élettörténetből megosztandó emlékként 

fennmaradt? Emlékképeit hogyan rendszerezi, alkotja meg történetekként? Mennyiben tükrözi 

a falu életét, vagy fordítva: határozza meg a falu, ahol él? A felvetett kérdések mentén való 

vizsgálódás tehát egy sajátos észjárást, gondolkodásformát is kirajzolt.  

Először is az állapítható meg, hogy interjúalanyom saját életére történetszerűen, kisebb 

nagyobb történetek egyvelegeként emlékezik. Az élettörténet számára nem egyetlen átfogó 

történet, hanem kisebb, különálló történetek füzére. Mindezen történetek az élet nagy 

csomópontjai köré tömörülnek, úgymint súlyos betegség, katonáskodás, de ide tartoznak a 

szervezett, közösségi vidámság alkalmai, úgymint a farsangolás, műkedvelő színdarabokban 

való részvétel.  
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3.1 Színrevitel és időbeli távolság 

 

Józsi bácsi sorsa annyiban is különös, hogy bár szegény sorsú család szülötte, de adottsága, 

tehetsége folytán reprezentatív szerepet sikerült kivívnia a faluban. Életére visszatekintve ezt 

az életutat a szereplésvágy, a tréfamesteri tudás, a színészi játék határozta meg, ami szervezett 

alkalmakon is megnyilvánult – lásd a fent említett eseményeket. A vele való beszélgetések 

azért is voltak gondolatébresztőek, mivel maga a mesélés gesztusa a váratlanságelemek és a 

poén várakoztatását, feszültségét teremtő nyelvi fordulatok révén szintén egyfajta 

szereplésként mutatta a történeteket. Ez az szereplés ugyanakkor nem az egykori eredeti 

szereplési helyzet megismétlése, pótléka, mivel az, hogy egy kívülálló, korban és nemben 

eltérő kutatónak meséli el az életét óhatatlanul egyfajta összefoglaló, rendszerező, értelmező 

szándékkal látta el történeteit.  Feltételezhető, hogy egy helyi barát, vagy egy Józsi bácsit jól 

ismerő falubelinek való történetmondás, épp a bennfentesség okán egészen más irányt vett 

volna. Ebben az esetben viszont a pontos, minden részletet, hangulati elemet felidézni kívánó 

beszámoló jellegét ölti magára. Nem véletlen, hogy a vele való beszélgetésekkor többször 

említést tett élettörténetének megírásáról, mint egy egykori dédelgetett tervről, és aminek 

most a beszélgetések során újra felcsillant a reménye. 

A fenti gondolatokat szem előtt tartva feltehető a kérdés: az emlékezés ebben az esetben 

mennyiben színre vitt emlékezés? Nem a színpadiasság, a történetek tetszetős 

kozmetikázására gondolunk itt, hanem sokkal inkább a Wolfgang Iser értelmében vett 

színrevitel fogalmára (Inszenierung), amely szerint életünk bizonytalan, sokszor érthetetlen 

aspektusai épp bizonytalanságuk, sokértelműségük okán hívják elő a formaképzés 

kényszerét.
13

 Ebben az értelemben a múltat sem az egyszer megtörténtek passzív 

felidézéseként kell értenünk, hanem aktív, teremtő munkaként, amely által a múlt teremtett 

volta is minduntalan megmutatkozik. Mindezt alátámasztják Józsi bácsi azon történetei, 

amelyek az élet valamilyen határhelyzetét mutatják be, mint például súlyos betegség, 

katonáskodás. Ezekben a határhelyzetekben fontos elem a váratlanság, a 

megmagyarázhatatlan megmenekülés mozzanata, amely a történet csattanójává válik. 

“16-17 évesen hashártyatuberkolózist kaptam, de a diagnózist a híres szatmári orvosok nem 

tudták megállapítani. Csengerbe vitték egy zsidó orvoshoz, aki aztán megállapította a bajt. 

Azonban ő a gyógyítást nem vállalta, mivel csak Debrecenben lehetett gyógyítani. Már le is 

mondtak rólam. Végül Mogyorósi tiszteletes asszony Groszmann Sándor zsidó orvoshoz 

küldött. Az orvosnak már az ajtóba volt készítve a negyven kilós csomagja a sárga csillaggal, 

ami azt jelenetette, hogy nemsokára elviszik. De azért engem még elvállalt. De ő is azt 

mondta, mint a csengeri orvos: 100 az egyhez hogy megmarad. Örültem, hogy ehhez az 

orvoshoz kerültem, mert legalább meg fog ölni, és nem lesz belőlem tehetetlen ember. Mert 
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  Wolfgang Iser, A fiktív és az imaginárius: Az irodalmi antropológia ösvényein (ford. Molnár Gábor Tamás), 

Bp., Osiris, 2001, 358-367. 
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ennek az orvosnak már úgyis mindegy lett volna. De csak megpróbált meggyógyítani. Két évig 

jártam villánykezelésre jártam egy másik orvoshoz, aki ő ajánlott. Végül meggyógyultam.  

1948 szeptember 18-án egy szekér alá kerültem, és szekérben, lepedőben vitték a szatmári 

megyekórházba. Macskaköves volt az út, éjfél utánra kerültem a kórházba. Ott három napig 

altattak. Belső zúzódásaim voltam. És ahogy ott feküdtem a kórházban, csak belépett 

Groszmann Sándor. Sokba került a kórház, de az orvos állta a költségeket.”  

 Józsi bácsi végül ebből a betegségből is meggyógyult, de ez az orvos továbbra is 

meghatározta az életüket. Az 50-es években a feleségével mentek el hozzá, és ez az orvos 

egyszemélyben mondott el mindent, amit külön-külön a “lógusok”. 

A múlt teremtésének – történetté alakításának – hajtóereje az időbeli távolság. A történeteket 

hallgatva az emlékező jelene és a visszaidézett múlt között feszülő határ is minduntalan 

megmutatkozik. Gadamer hermeneutikai szellemében mondhatjuk, hogy a múlt szövegeiben 

sokszor legyőzendő akadálynak tűnő időbeli távolság valójában konstrukciós eszköz.
14

 Az 

emlékezés által lesz az élet időbeli, sokszor kaotikus sodrából kicsiszolt, kijegecesedett 

történet. 

Számos esetben a múltra való emlékezés szándéka, mondanivalója a fiatal generáció felé 

szóló üzenet, tanulság. Amikor Józsi bácsi többszörös halálközeli állapotát ecseteli, a 

történetek üzeneteként az olvasható ki, hogy könnyen vette az életet, és még legelesettebb 

helyzetében is képes volt az önmagától való távolságtartásra. Ezek a tanulságok csak a 

történetté vált “életszövegek”-ből lesznek kiolvashatóak. 

Amikor a jelenbeli értelmezés lép be a történetbe - többször meg is jegyzi, hogy csak most 

jutott eszembe – ezek az utólagos betoldások gazdagítják, mintegy többletértelemmel látják el 

a történetet. A kialakuló szöveg mögött láthatóvá válik az értelmezés folyamata. Ez történik 

fiatalkori halálközeli élményét ecsetelve, amikor is önmagát egy nagyobb egészbe helyezve 

tekinti, amikor személye egy másik testvérrel még könnyűszerrel pótolható. Erre a helyzetre 

alkalmazva említi következő a szólásokat: “kertben a fája, terem az ága”, vagy: “meghalt az 

egyik gyerek, de még él a mester”. A múltban, amikor orvostól orvoshoz jártak, a félelem és a 

bizonytalanság közepette nem valószínű, hogy az élet körforgásának gondolata vigaszt 

adhatott volna.  

A történet ezzel tágabb horizontot kap, általánosabb összefüggések megalkotására is szolgál.   

A zsidókkal való kapcsolat, a faluban a zsidók elhurcolásának szorongató élménye a 

továbbiakban szintén az élet törékenységéhez kapcsolódik számára. “A faluban két zsidó 

család lakott – meséli -: a Lamper és a Bróm család. Mindkét család kereskedett, boltjuk volt. 

Mindkét családot elhurcolták.  

Sárga csillagot kellett viselniük, és amikor elvitték csak egy negyven kilós csomagot vihettek 

magukkal. Amikor elmentek a szegények között kiosztották a vagyonukat. Apám szegénynek 
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 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika vázlata (ford. Bonyhai    

Gábor),Gondolat, Bp., 1984  
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számított a faluban, ezért egy nadrágot és egy muffot
15

 kapott. Egyszer Brómné meglátta Józsi 

bácsiáknál a pantallót és a muffot, és elkezdett sírni. Vele együtt mi is sírtunk.  

Bróm csak magában jött vissza, a gilvácsi állomásról jött, és megismerték a földeken. Csak 

szallonájuk volt, de azzal nem akarták kínálni. De Bróm már nem tartotta a kósert. 

»Szalonnát is adhattok« – mondta. Aztán végleg eltűnt Bróm.” 

Interjúalanyom elmondása szerint Csengerbagos lakossága és a zsidók között semmiféle 

konfliktus nem volt felfedezhető. Az etnikai ellentéteket inkább a tanítás szította. “Trianon 

után kezdték feszengetni, hogy ki milyen nemzetiségű. Az iskola és a papság akkoriban nagy 

tekintély volt.” 

   

3.2 Élményelbeszélések 

Az eddigiekből kitűnik, hogy Józsi bácsi történetei az élményelbeszélések kategóriájába 

sorolhatóak. Az élményelbeszélések közé “rövid, általában csattanóval végződő elbeszélések 

tartoznak, amelyek elsősorban abban különböznek a prózai népköltészet hagyományos 

műfajaitól (mese, monda), hogy szüzséik nem öröklöttek, hanem a jelen vagy a közelmúlt 

eseményeit, az elbeszélő vagy szűkebb közössége mindennapi életét tükrözik.”
16

 

„Az élménytörténetet nemcsak azok mondhatják el, akikkel megesett a história, hanem mások 

is, s ily módon egy-egy tehetségesebb előadó száján az egyszeri, egyéni színezetű történet 

általános érvényűvé, strukturált szerkezetű, csattanós történetté vagy oktató jellegű példázattá 

alakulhat.”
17

 Józsi bácsi nemcsak a saját történeteit meséli szívesen, hanem a másokkal 

megesett, katonaságban hallott történeteket is. A katonatörténetek amúgy is fontos történetei 

ennek az életútnak, amikor is a fegyelem folyamatos szorongató jelenléte alól a közösségi 

vidámsággal próbáltak kitörni. Az élményelbeszélések itt is fontosak lesznek. Mindez 

összhangban áll igaz történetek, az élményelbeszélések funkcióival, hiszen ezek épp akkor 

lesznek igazán fontosak és veszik át a mesék funkcióját, amikor az elbeszélők idegen 

környezetbe kerülnek.
18

 A katonaságban mindenki a saját otthonában hallott történeteivel 

léphetett elő, ami a közösség többi tagjának újonság volt, emellett a folyamatos összezártság 

alkalmakat is teremthetett élményalapú igaz történetek megalkotásához.  

„Az igaz történet hőse az, aki megszegi a közösségi etika és morál íratlan szabályait, aki nem 

üti meg az átlagos képességek mértékét, mert bugyuta, nagyon csúnya, vagy ellenkezőleg: 

mintaszerű, tehát »alkalmas arra, hogy beszéljenek róla, erkölcsi ítélkezés, gúny, tréfa, szatíra 

tárgyává váljék«, vagy példázattá, »ideállá« nemesedjék.”
19
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 Szőrméből készült, a kéz melegen tartására használt ruházati kiegészítő. 
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Ehhez a meghatározáshoz interjúalanyom történetei kapcsán azt tehetjük hozzá, hogy az igaz 

történetek nem szokványos emberi élethelyzeteket, eseményeket emelnek ki, így válva 

példázattá, hogy fennmaradjanak az élet oly sok története közül. Az anekdotikus történetek jó 

példái mindennek.  

 

3.3 Anekdotikusság 

 

Beszélgetésünk menetéből az is világossá vált, hogy Józsi bácsi történetei magukon viselik a 

hatáskeltés érdekében alkalmazott stilizálás eszközeit, a csattanóra kerekítettséget. A saját 

életből merítő élményelbeszélések így maguk is anekdotává válhatnak vagy az anekdotát 

utánozzák. 

De tisztázzuk mindenekelőtt az anekdota fogalmát!  

A nyolckötetes Magyar Néprajz meghatározása szerint: “az anekdota rövid, mulatságos 

történet, amely személyt, típust, helyzetet állapotot egyszerű cselekménnyel, párbeszéddel és 

ötletes csattanóval jellemez”.
20

 Ugyanezen kötet azt is megjegyzi, hogy valójában csak 

élőszóban, az előadók közvetlen tolmácsolásában mint életjelenség éri el hatását.
21

 

 Az anekdota mennyiben tükrözi a falu mindennapi, megélt valóságát - tehetjük fel a kérdést. 

Hiszen az anekdoták mégiscsak egy derűsebb világot festenek, és a falu jókedvre, évődésre, 

ugratásra való hajlamát domborítják ki. Az anekdotikusság egyfajta védettségnek tűnhet, 

amely a mindennapi élet küzdelmes élét letompítja. Azonban szem előtt kell tartanunk, hogy 

az anekdota funkciója nem a valós élet, a tények hű tükrözése, hanem a feszültségoldás, és 

ezátal a közösségteremtés. Az anekdota vagy az anekdotikus színezetű történet szóbeli, 

közösségbe ágyazott voltánál fogva a beszélő és a hallgató szinte eggyéolvad, a hallgató és 

befogadó között különösen intenzív kommunikációs kapcsolat jön létre.  

Józsi bácsi történetei ha nem is tekinthetők mind anekdotáknak csattanóra, váratlanságra éptő 

jellegüknél fogva de anekdotikus jellegűek, ugyanakkor szinte mindegyikük győztes alakot 

hozó, megmenekülést, szerencsét megmutató történet. Üzenetetük, hogy bármilyen nehéz is 

volt egy adott helyzet: betegség, katonaság, végül szerencsésen jött ki belőle. Ez a felfelé 

ívelő görbe rendszerint abból ered, hogy Józsi bácsit valamilyen társdalmilag elismert 

tekintély: orvos, tanító, magasrangú tiszt elismerte, és a bizalmába, barátságába fogadta. Igazi 

barátságtörténetek ezek, amikor is a másik emberben felfedezett lelemény, virtus kelti fel a 

rokonszenv és a befogadás gesztusait. 

Interjúalanyom azonban nemcsak a saját történeteit meséli szívesen, de a másoktól hallott 

történetek is sajátos történettípust kéviselnek. Ilyenkor az eredeti anekdotahelyzetet nem az 

előadó, hanem a befogadó oldaláról, a hatás szempontjából idézi fel.   

                                                           
20
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A katonaság – ahogy már fentebb is említettük - különösen kedvezett az anekdotáknak, mivel 

a különböző helyekről összeverődött katonák saját anekdotakincsiket hozták magukkal, 

ugyanakkor az összezártság helyzete is kedvez a történetmesélésnek, ugratásnak. Egyik ilyen 

Józsi bácsi által a katonaságban hallott anekdota, amit egyik bajtársa mesélt a következő:

  

„Domi de Iavo a radnai havasokban lakott a »magyar idő« alatt. Amikor a katonaórán arról 

volt szó, hogy az életszínvonal milyen magas lesz (az I. vh. után volt) ezt a történetet mesélte: 

Egyszer egy gyermekvédelmi szanitécnő Domi de Iavo szüleinél lakott kvártélyban. 

Beleszeretett egy magyar csendőr. Amikor a csendőrnek el kellett mennie, a kisasszony is vele 

ment. A kisasszony viszont a szobakutyáját a háziakra bízta. 

A háziak nem örültek a kényes kutyának, nem tudták hova tegyék. Előbb a szobából a 

konyhába tették, majd a tornácra, majd az udvarra, az ólba, az ól végéből a juhokhoz, amíg 

széttépték a kutyák.” Ez az eset példázta az életszínvonal egy-egy fokkal való leesését.  

 Az eredeti közegében, a katonaságban történet példatörténetként szolgált. Elég volt csak 

annyit mondani, hogy „fiúk, az mindig jó, amikor az életszínvonal felfele megy, de amikor 

lefele megy?” Erre már mindenki a történetre gondolt, és nevetett. 

A történet másodlagos közegében – interjúhelyzetben – eredeti élő, szórakoztató, 

közösségteremtő hatását már elvesztette, hiszen hiányzik a közös hallgatólagos tudás, sok 

körülírást, magyarázatot igényel. Reflexiós foka viszont megnő, mivel jól illusztrálhat egy 

valamikori élő beszédhelyzetet.  

Itt kell szólnunk a gyors észjárást feltételező ugratásokről, évődésekről, szellemes 

mondásokról is, mint amelyek legközvetlenebb rokonai az anekdotának. Egyik ilyen Józsi 

bácsi által felidézett helyi szellemes mondás azért is kiemelendő, mivel értékes információkat 

árul el a falu egykori viszonyairól. Józsi bácsi egy kisebb történelmi bevezetőt is tart, ami 

szükséges a beszédhelyzet megértéséhez. Az ilyen történeti bevezetők vagy egyes esetekben 

kitérők, közbevetések legalább annyira lényegesek, mint maguk az anekdoták vagy 

nagyotmondások.    

„Az I. világháború után egy Schwarcz nevű zsidónak a vagyonát kiosztották. Ez a Lápon volt. 

Akinek nem volt 4 hold földje, azt kiegészítették. Főleg a nincstelenek és akik a háborút 

megjárták, azok kaptak. Csak 100 lejt kellett fizetni. Akkor folyt a románok betelepítése is a 

környékre, ezek voltak a »kolonisták« vagyis a telepesek.
22

  

A telepesek 1920-ban jöttek be. Jöttmentek voltak, akik »még azt sem tudják, hol a nagyapjuk 

sírja.« A magyarok ezt mondták róluk. A románok 16 hold földet kaptak. Volt, hogy nekik állt 

feljebb, támadták a magyarokat, hogy miért beszélnek magyarul. De nem minden román volt 

ilyen. Sokszor a románnak és a magyarnak egymás mellett volt a földje. A román ilyeneket 
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 A Csengerbagos szomszédságában található román telepes falu: Traian, saját iskolával, templommal, 
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kiabált át a magyarnak, hogy »Megyünk mi a Tiszáig is!« A magyar így kiabált vissza: »És ha 

a Tisza jön idáig?« 

 Józsi bácsi ugyanakkor igyekszik letompítani a nemzetiségi ellentétek élét és a pártatlan 

kívülálló szerepében maradni azzal az összefoglalással, miszerint: „a román és a magyar, ha 

jó emberek voltak, barátok is lehettek.”  

  

3.4 A farsangolás történetei 

 

Ha már anekdotáról és anekdotikus történetekről esett szó, érdemes a vidámság, az egymást 

ugratás szervezett helyi alkalmaival is megismerkedeni: a farsangolás szokásával.  

A farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb szokáshagyomány kapcsolódik. 

Legjellemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes alakoskodás, dramatikus játék, amely majdnem 

minden farsangi szokásban előfordul.
23

 

Minden tájegységnek megvan a maga farsangolási hagyománya, így Szatmárban is gazdag 

szokásrendet találunk.
24

 Természetesen minden falu rendelkezik egy-egy szervezővel, aki 

körül a falu tréfát, felforfdulást szerető legényei tömörülnek.  

Ez az a terület, ahol interjúalanyom elemében van, részletekbe menően, magával ragadóan 

mesél fiatalkorának farsangolós szokásairól. Józsi bácsi a farsangolásnak tréfamestere, 

rátermett szervezője volt. Történeteiből Csengerbagosnak egy gazdag és sokrétű farsangos 

hagyománya kerül napvilágra.  Az 1940-es évek első felében – Józsi bácsi ifjúkorában - még 

a kalákafonó a hosszú téli esték elmaradhatatlan része volt, amikor asszonyok, lányok egy-

egy háznál gyűltek össze, hogy segítsenek egymásnak a fonásban. Amelyik asszonynak a 

szöszét fonták, annak a házánál gyültek össze.  

Józsi bácsi kedvelt szerepe volt a cigányasszony álruhába beöltözni, és egy-egy „lyukas 

estén” (ezt a férfiak mondták, amikor az asszonyok nem voltak otthon) kalákafonóba 

beállítani. Józsi bácsi ekkor különleges utánzótehetségét tudta megcsillogtatni, rongyos 

ruhákban, vállán „hammassal”, (hatalmas batyuval) elváltoztatott hangon jósolt, persze ez a 

„jóslás” vaskos nyelvi humorral volt átitatva.   

A farsangolás öncélú, viháncoló tréfáiban szinte minden megengedett volt. A hétköznapokban 

megtartott tekintélyt és tiszteletet az álöltözet érvénytelenítette, akár még a falusi elöljáróság 

és tréfa áldozatává válhatott. Szintén Józsi bácsi cigányasszonyként való „fellépésének” egyik 

esete, amikor egyik szombat esti kalákafonóban az akkori tanító, Kálmán Béla is jelen volt 

feleségével. A „cigányasszony”„írástudó”-ként szólította meg a tanítóékat. Majd a tanítónéval 

íratott egy levelet az „urának” különböző vaskos humoros fordulatokkal. Ilyenek álltak benne, 
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miszerint: „a nagybőgős fia csupa irigységből felcsinált, de a gyerek már meg is született.” 

Vagy: „holnap akasszák apádat lopásért.” Ilyenkor illett nem leleplezni a tréfát a vendégek 

részéről, és az alakoskodónak is tartania magát a választott szerephez.  

Nagyon érdekes, ahogy Józsi bácsi alakítja a történetet, ugyanis a másnapi vasárnapi 

istentiszteleten, amikor Józsi bácsinak már az igazi arcát kellett vállalnia, kínos volt 

szembesülnie a tanítóékkal. Azonban istentisztelet után a tanítóék behívatták Józsi bácsit 

magukhoz és megvendégelték. Sőt a tanítóné még biztatta is, hogy majd ismételje meg a 

jelenetet. Kálmán Béláék tehát pártfogás alá vette a farsangosokat. A történet üzenete mégsem 

csak ez, hanem egyfajta szimbolikus befogadás, elismertség a helyi tekintély részéről. Ahhoz 

hasonlóan, ahogy egy fellépés egy magasabb tekintély előtt elfogadásra talál, mintegy 

beavatódik. 

A farsangolás történeteiből az is kitűnik, hogy akkor volt sikeres egy-egy jelenet, ha minél 

sokrétűbb, váratlanabb kihívásokat tudott felkelteni, illetve megfelelni azoknak. A 

„cigányasszony” hammasa gyakran nem mást, mint döglött tyúkot rejtett, amit egy óvatlan 

pillanatban a házaiaknál az ágy alá vagy a sparhertbe rejtett. Előfordult, hogy az orrfacsaró 

szag figyelmeztette a háziakat a titkos, otthagyott „ajándékra” , amiről aztán egy állandó 

szókapcsolat is elterjedt. Ha a háziak valamilyen furcsa szagot észleltek a házban, „farsangos 

szag”-ot emlegettek. Illetőleg, bármilyen furcsa, nem megfelelő öltözetetre szokás volt – 

illetőleg az idős generációban ma is él – a „farsangos” jelző. Ebben az esteben a farsangos, a 

szedett-vetett, nem megfelelő ruházat szinonímája. 

Az elmondott történetekből a farsangolás két esete rajzolódik ki. A konvencionálisabb és a 

szokásokat inkább betartó változat, amikor a farsangolók, fonóba vagy disznóöléshez 

állítottak be, egy kísérőt előre küldve. A kísérő előbb beszólt a háziakhoz: „Van egy pár 

vendégem, be szabad engedni?” A házigazda erre azt felelte: „Ha jól viselkednek, akkor 

beengedjük.” A farsangosokhoz a zenészek is hozzátartoztak, akik hegedűvel, bőgővel, 

citerával zenéltek – vagy ahogy helyileg mondták: „brügőztek.” Ilyen volt a híres Veréb-

banda a faluban, amely fiatal legényekből verbuválódott össze. Előfordult, hogy a dramatikus 

része egy esküvői paródia volt, vagy épp halálnak öltözött be valaki. De vidámsággal, tánccal 

zárult, hiszen a zeneszó mellett, a farsangosok a fiatal lányokat felkérték – vagy ahogy itt 

mondták: „felvették” – táncolni. Majd a farsangosok továbbmentek. 

Azokban a dramatikus játékokban viszont, ahol Józsi bácsi szerepelt, a vaskos, váratlan 

humor, sok esetben a ház rendjét felfordító viháncolásba fulladt, amikor is előfordult, hogy a 

háziak kergették ki a farsangosokat.   

Egy ilyen erős tréfa a Juhos gazda házánál történt, akiket a faluban a fösvénységükről 

tartottak számon. A farsangolósok kéményseprőknek öltözve állítottak be a házba. Józsi bácsi 

az elmaradhatatlan cigányasszonyként elvonta a pitvarban tajtékpipázó gazda figyelmét azzal, 

hogy szépeket mondott neki. Többek között ilyeneket: „éppen olyan a bajusza, mint a 

tavaszbúza.” Eközben a kormos „kéményseprők”, a tisztaszobában a lányokat ijesztgették a 

hosszú kéménykotró seprűvel. Az általános kavarodásnak az lett a vége, hogy a háziak 

kiűzték a farsangosokat. 
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A farsangosok ugyanakkor nem mindig tartották be a konvencionális formákat, miszerint csak 

közösségi eseményekre állítottak be. Előfordult, hogy gyanútlan, mindennapi életüket élő 

családok váltak a tréfa áldozataivá. Egy másik hasonló, „kéményes” történetben Deli István, 

Józsi bácsi egyik farsangos társa halálnak öltözött fel. Elmentek egy gúnynevén Sosoly 

Zsigmondnak emlegetett mesteremberhez, aki a feleségével élt a falu végén. A farsangosok 

felmentek a háztetőre és bedugták a kéményt, így a füst szétterjedt az egész házban. Amíg a 

gazda kiment ellenőrizni a kéményt, addig a „Halál” belépett, és révetette magát az asszonyra. 

A farsangosoknak – természetesen - innen is menekülniük kellett.   

Mivel a farsangosok minden este űzték a tréfáikat, előfordult, hogy kifogytak az 

álöltözetekből, és mindig ugyanazokat a jelmezeket használni elvette volna tréfa erejét. 

Ötletek híján Józsi bácsi indítványozására már nem felöltöztek, hanem „levetkeztek” 

farsangosoknak. A februári hidegben ingben, gatyában, mezítláb, egyikük vállán egy 

bádogfürdőkádat tartva állítottak be a házakhoz mint tisztaságfelügyelők. (Ugyanis a 40-es 

években tisztaságellenőrzők járták a falvakat.) Egy-egy asszonyt megfogtak fürdőkádba 

tettek, és vizet öntöttek rá. Az ilyen eset úgy maradt fenn közöttük: „megyünk a locsiba”. 

Habár Józsi bácsiék tréfáit a csengerbagosi csendőrörs sem nézte jó szemmel, a farsangolás 

megszűnését azonban mégsem ők kezdeményezték, hanem a rendszer megváltozása. (Józsi 

bácsi szavaival „az oroszok bejövetele.”) A csengerbagosi farsangos csapat ugyanis még azt is 

elérte, hogy a tilalmat feloldják, bár azzal a kikötéssel, hogy egy ideig a csendőri kísérettel 

zajlottak a farsangi játékok.  

  

4.  Édesanyám történetei 

 

Édesanyám, szül. Szilágyi Rozália 1939. szeptember 24-én született Csengerbagoson. Józsi 

bácsival ellentétben, csakis gyerek- és fiatal lány korát töltötte a faluban, asszonyként elkerült, 

és később már csak időszakonként látogatott haza szülőfalujába. Amikor őt kértem meg, hogy 

meséljen a falu hagyományos életéről, azt figyelhettem meg, hogy a gyerek és fiatal lány 

korának faluképét derűs színekkel ecseteli, ezzel szemben későbbi életére tekintve egyfajta 

mártírsors, egy nehéz, és derékbetört élet képe bontakozik ki. Mindez magát a történetek 

konstrukcióját is meghatározza. Önmagát saját életének szenvedő alanyaként megrajzolva 

jobbára ugyanazok a történetek kerülnek elmondásra, (akárcsak az anekdoták, de ellenkező 

előjellel), ugyanakkor értelmezési potenciáljuk szűkebb, kevesebb általánosságot engednek 

meg, mint az előző történettípusban látott felfelé ívelő, szerencsés kimenetelű történetek. 

Ugyanis a szerencsés történetek alapvető eleme a váratlanság, míg a mártírsors az eleve 

elrendeltség, ’a nem volt más választás’ sémára konstruálja meg történeteit.  

Ugyanakkor személyes történetei különösen intenzív érzelmi átéltségük miatt egy sajátos 

történettípust képviselnek. Igazságértékük ezeknek sem a közvetlen valóságtükrözés, viszont 

az érzelmi viszonyok, az indulattal telített helyzetek, események mögött  a falu közösségi 

életére vonatkozó értékes információk olvashatóak ki. Édesanyám történeteinek a falu egykori 
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közösségi életére vonatkozó mozzanatai egyfajta biztonságos, kiszámítható világnak mutatják 

a települést. Saját életének lefelé ívelő vonala a faluból való kilépéssel indul el. Mindez a 

biztonságos nyelvi közegnek az elhagyását is jelentette számára, különösen második 

házasságával, amikor is egy Nagykároly melletti sváb eredetű faluba telepedve sajátos 

szókészletével egyedül marad. Manapság - immár időskorában – egykori közegüknek csak a 

nyomát, hangulatát idézve bukkannak fel a jellegzetes tájszavak, minden esetben teljes 

ösztönösséggel, és mindig valamilyen erős érzelmi fűtöttségű helyzetben. Számára a tájnyelv 

az érzelmek nyelve, használata mintegy a lélek feszültségeinek levezető zsilipjét nyitja meg. 

Emlékező történeteiből nemcsak egyfajta védőháló, orientáló szerepe tűnik ki a falunak az 

egyes egyén – a közösség egy-egy tagja – számára, de emellett ez az orientáció egy szintén 

ösztönös nyelvi világban válik megtapasztalhatóvá. 

 

4.1 Az azonosulás - kirekesztés szövegei 

 

Ma már hajlamosak vagyunk humoros nyelvi konstrukcióknak tekinteni olyan nyelvi 

képződményeket, amelyek egykori szerepe inkább a helyi öntudat megerősítése volt, mint az 

öncélú humor. A falusi ember öntudata, a „valakinek lenni” igénye a földterület birtoklása 

mellett, erőteljesen helyhez kötött, a település rangjával, értékével fonódott össze. A település 

rangja viszont más településekkel való szembeállításban, a polaritás kiélezésében nyilvánul 

meg, amelynek levezető csatornáit állandósult nyelvi formákban találjuk meg. 

Ilyen kreatív nyelvi formák a szomszédos falut, Szamosdobot kigúnyoló történetek vagy 

versszerű rigmusok. Édesanyám magát tősgyökeres bagosinak vallva – ami azt jelenti: régi 

gazdacsalád gyermeke, nem „bekerült” – és mint aki egyszemélyben hordozója bagosi 

öntudatnak, még elevenen élnek benne ezek a játékos szembeállítások. Ennek egyik esete 

arról árulkodik, hogy az eladó lány értéke összefonódik a lakhely kérdésével. Arról, hogy a 

szamosdobi eladó lányok nem kelendőek, nem szívesen veszik őket feleségül, vagy csak 

egyszerűen sokan vannak egy versszerű rigmus árulkodott. Amikor Szamosdobra átkiabáltak: 

„lyány kell! válaszul azt a kérdést kapták: hány kell? Az ilyen típusú játékos rigmusokhoz 

kapcsolódnak a hangutánzó, a hangokat emberi beszédre „lefordító” értelmezések. „Amikor 

Szatmárra mentek a dobiak, lassan, nehézkesen kattogott a szekér, és azt hallatszott ki belőle, 

hogy: sóóra, eecetre… Amikor visszafele jöttek, már gyorsan kattogott a szekér, és azt 

mondta: ettünk, ittunk, ettünk, ittunk…” Mindez azt fedi, hogy a dobiak éhesen mentek a 

vásárra, és csak Szatmáron laktak jól. Finom, mégis csípős iróniája volt mindez a szomszéd 

falu szegényebb, elmaradottabb voltának. Ehhez hasonlóan a harangkondulásba szintén 

szokás volt emberi beszédet belehallani. „Az ákosi harang azt mondja: háj, zsír, szalonna. A 

gyöngyi templom azt mondja viszont: ecet, olaj, paszuly”. Tudnunk kell, hogy Ákos nagy 

történelmű református falu Szatmár megyében. Gyöngy viszont egy sokkal kisebb, 

jelentéktelenebb román falu. A kétféle „harangszó” a falvak rangját jelenti a bagosiak 

tudatában.  
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Ezek a játékos mondások visszatérő fordulatként éltek a faluban; bármilyen beszédhelyzetbe 

beékelődhettek. Mintegy büntetlenül, vállalható módon jelentettek azonosulást, értékítéletet. 

A Szamosdobot csúfoló szövegek ellentettjeként a szamosdobiaknak is megvoltak a 

Csengerbagost gúnyoló mondásaik. Játékosságuk, humoruk mellett ezek a rigmusok 

ugyanakkor sokat elmondanak a falvak hierarchiájáról, a falusi ember lokálpatriotizmusáról, 

amely egy másik faluval szembeállítva nyer értelmet.
25

 

Mire lehetett büszke a csengerbagosi ember – tettem fel a kérdést édesanyámnak. Válasza 

szerint a kiterjedt, jó minőségű földjeire, továbbá a határ közelségére, amikor is még a határok 

eltörlésével, 1940-1944-ben szabad átjárás volt Csengerbe. De a mai napig büszekséggel tölti 

el a falu akkori nagy hagyományú egyházközségi élete, dalárdája, ami nagyobb egyházi 

ünnepek alkalmával méltó ünneplést biztosított.  

Meg kell jegyeznünk, hogy Csengerbagoson sok más szatmári – és nem csak szatmári -  

faluhoz hasonlóan nemzetiségi kérdés szorosan a vallással fonódott össze. Amikor is a 

magyar, vagy magyarnak lenni a református (ezen belül a kálvinista ág) szinonimája volt. A 

reformátust más kifejezéssel magyar vallásnak is nevezték. A bagosiak bár nem voltak 

rendszeres templombajárók, de büszkék voltak vallásukra. Református magyarnak lenni 

rangot jelentett, ami inkább a személyiségbe épült tartásban, önérzetben nyilvánult meg; az 

identitás szerves része volt. A magyar vallás „tisztaságát” – ami alatt dísztelenséget, 

puritanizmust értettek – sokszor szembehelyezték az ortodox vagy a római katolikus vallás 

pompájával, cicomás szertartásaival. Nem csoda hát, ha a közösség tudatában gyakran 

kerülnek színre a másik felekezet vallását kigúnyoló anekdotikus történetek.  

Édesanyám meséli immár azt a családi anekdotaként élő történet, amelyet apja a katonaságban 

hallott-mesélt először. Az anekdota valójában két történet, amely egymásra felel, egymást 

szárnyalja túl. Az alaphelyzet az, miszerint nagyapám egyik katolikus katonatársa 

„csúfságolt” a reformátusokkal. A gúnyolódás tárgya a református vallás puritánsága, a 

szentképek, ikonok hiánya (épp az, amire a reformátusok büszkék). Az anekdota ironikus 

bevezetése, hogy ugyan egyetlen szentképük volt, nem más, mint a nagy vallásalapítóé, 

Luther Mártoné. Azonban ez a „szentkép” sem maradt meg szentképként.  Ennek a története a 

következő: a pap szolgálónőjének egy katona szeretője volt. Amikor a katona megette a pap 

tejfölét, a szolgálónő a maradék tejfölt a Luthert ábrázoló képre kente. Erre a pap kidobatta a 

szentképet, mivel azt hitte, hogy Luther ette meg a tejfölt. Az anekdota záró formulája immár 

a következtetés, az általános megállapítás: ezért nincs hát egyáltalán szentképük a 

reformátusoknak. Erre most már a másik felekezet története felelt válaszul, amely az anekdota 

belső logikája szerint ötletességben, gúnyban, hatásban fel kell vegye a versenyt az előző, 

provokatív történettel. Amikor is az első történet hívja ki a folytatást, az erre ráfelelő, ha lehet, 

még nagyobbat mondó történettel. Ezt az elvárást be is tölti, mivel a történet a következő: egy 

katolikus pap felment a szószékre, azonban égő tajtékpipával. A szén beleesett reverendájába, 

                                                           
25

 Mindez megközelíthető az antropológiai nyelvészet szociológiából átvett sztereotípia fogalmával. „A 

sztereotípia definiálását először a szociológiai szakirodalomban kísérelték meg. Olyan megnyilatkozást értettek 

rajta, ami gondolkodási takarékosságon alapul, leegyszerűsíti a valóságot, általánosít, alapja egy kategória 

(társadalmi, etnikai, nemzeti, nemi stb. csoport) és használatában konszenzus mutatkozik.” Balázs Géza – 

Takács Szilvia: i.m. 140. 
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és megperzselte a bőrét. A könyvben ekkor éppen ahhoz a passzushoz ért, ahol ez a mondat 

állt, „ti is ezt tegyétek”. A lábát felemelte fájdalmában, erre a hívek is utánozták. Ez aztán a 

„szent rugás”-ként maradt fenn az anekdota szerint.   

A történetet még hatásosabbá tette az, ha az ellentörténetet meghallgató reakcióját is 

belefoglalták a történetbe, így is a csattanó valójában az eredeti hallgatóra tett hatásából 

származik. Emellett meg kell jegyeznünk, hogy a történetekben szereplő gúnyt, az anekdota 

tréfás jellege megengedetté tette, és ahogy az anekdotából is kitűnik, különböző felekezetűek 

mondhatták egymásnak minden mélyebb sértődés nélkül.  

 

4.2 A történelem áramlatában – “Éljen Magyarország!” 

 

A kedélyes, anekdotázó történeteket hallva-olvasva az lehet az érzésünk, hogy a falusi ember 

mindenből tréfát csinált, mintha a történelem viharainak csak a szele érintette volna.  Sietve 

meg kell jegyeznünk, Csengerbagos nagyon is benne élt a történelem áramlatában, sőt a falu 

határhelyzete sajátos helyzeteket is generált. Az 1940-es szeptemberi 5-ei események, amikor 

a Magyar Királyi Honvédség küldöttei Csengerbagosra is bevonultak sorsfordító 

momentumokként maradtak meg a falu emlékezetében. Sok más faluhoz hasonlóan a 

templomnál díszkaput állítottak, virágokkal köszöntő szavakkal fogadták a küldöttséget, 

miközben mindenütt azt kiáltották: „éljen Magyarország!”  

Bár édesanyám erre az első nagy eseményre már nem emlékezhetik, arra viszont igen, később 

a családjukban hogyan ápolták a nemzeti érzelmeket. A magyar öntudat a családi 

hagyományokban elsősorban érzelmi azonosulást jelentett, ami szövegekben: versekben, 

nótákban, képekben: a Kossuth búcsúját ábrázoló festményben, valamint ruházati 

külsőségekben nyilvánult meg. 

 Nemcsak náluk, de a falu más tehetősebb családjaiban a szülők gyermekeik számára illett 

„magyar ruhát” venniük – Csengerbagoson közösségi ünnepek alkalmával a falu elöljárói meg 

is követelték a díszruhát. A fiúknak a Bocskai-öltönyt, a lányoknak pártás, nemzetiszín 

szalagos magyar ruhát a szomszédos Csengerből vásárolták. Ezt a díszmagyar öltözetet 

viselték a nemzeti ünnepen és egyéb jeles alkalmakkor.  

A falu terében a nemzeti nagy eseményeire való emlékezésnek is megvolt a maga szimbolikus 

helyszíne: nem más, mint a református templommal szembeni egykor széttárt szárnyú 

turulmadarat mintázó szobor. Azért csak egykori, mert a magyarok bejövetelekor megesett 

harcos események végleg megpecsételték sorsát. Fájó emlékként maradt meg az idősekben az 

az eset, amikor a magyar hatalomátvétel hírére a román katonák a magyar szimbólumokban 

kárt tettek. Többek között a díszkaput is megrongálták, utóbbit azonban a kellő napra 

újjáépítették. A turult azonban úgy megrongálták, hogy helyén csak az alapzat maradt. Sokáig 

így csonkán meredezett az emlékmű mintegy mementóként az 1940-es eseményekre. (Ma a 

helyén az első világháborúban elesettek emlékére emlékmű áll: lásd a függelékben szereplő 

fotót.) Azonban ez sem akadályozta meg a helyieket, hogy itt is tartsanak március 15-i 
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ünnepléseket, amikor is a fúvósszenekar, valamint hazafias versek, katonadalok és a Horthy-

kor kedvelt hazafias nótái szóltak. 

Édesanyám számára állandó tapasztalatot jelentett a falu iskolájában történő leventekiképzés, 

mivel a szőlői házhoz közel lévén az iskola a gyakorlatokon énekelt hazafias dalok jól 

hallhatóak voltak. A leventeoktató a kiképzés alatt nemcsak testi kiképzést tartott, de a korban 

megkívánt magyarérzelműséget, revizionista és nacionalista érzelmeket is nevelt a 

növendékekbe. A testgyakorlatokban ilyen kiáltások hangzottak el, miszerint: „Meddig a 

miénk, fiúk? Orsováig!” 

Édesanyám ugyanakkor elítélően említi, hogy az akkori leventeoktató meglehetősen 

románellenes érzelmeket szított a gyakorlatok során. A hazafias dalok mellett ugyanis 

kimondottan a románokat kigúnyoló nóták és megjegyzések is elhangzottak, ráadásul a román 

nemzetiségű, ortodox hitű fiatal fiúkkal szemben használta azokat, kényszerítve őket 

magyarérzelmű nótázásra. Ezeknek a nótáknak a legtöbbje - habár mára már egyes darabjai a 

nemzeti nótakultúra részei - Csengerbagoson némileg módosult alakban maradtak fenn. 

(Például a „román” helyett általánosabb az „oláh” kifejezés.) Hozzá kell tennünk, hogy a 

leventekiképzéseken kívül a nemzeti ünnepen, de családi körben vagy kisebb közösségben is 

énekelték azokat. 

Épp a helyi sajátosságok kiemelése miatt a nótákat az emlékezetben megmaradt formájukban 

és terjedelmükben közlöm. 

1. „Megüzenem az oláh királynak 

              Hagyjon békét szép Magyarországnak, 

              Mert a magyar nem ijed meg semmitől 

              Nincs is mitől, csak egyedül Istentől. 

  

Amerre most magyar fiúk járnak 

Sötét felhő borítja a tájat 

A felhőből véres eső patakzik 

Határvadász jeges oláhra haragszik.” 

 

2. „Édes, kedves anyám 

              ne sirasson engem 

              Erdélyországba kell mennem 

              Felszabadítani a drága magyar földet 



17 
 

              A Maros és az Olt mentén 

 

Hál’Istennek megfordult a világ 

Zöld ablakba’ piros-fehér virág 

Gyönge fehér kezek szórják a virágot. 

Bevonulunk Kolozsvárra.” 

 

3. „Babám, azt az időt bevárod 

             amíg átmegyünk a határon 

             virág lesz a csákóm mellett 

             mégpedig a nagyváradi kertben termett. 

             Nagykároly, Nagyvárad, Kolozsvár 

             odamegyek, rózsám tehozzád.” 

 

4. „Majd, ha egyszer megfújják a béketrombitát 

              győztesen majd vonulnak a magyar katonák 

              Nap ragyogja, szórja rájuk áldott sugarát 

              Nótaszóval vonulnak majd Budapestre 

              Hátha visszatérnek a magyar katonák! 

              A csodás, tettrekész daliák 

              Ők a vágyaink, kikre úgy vártunk. 

              Büszkén leng a magyar lobogó! 

 

             Nem kell akkor senkinek se tábori levél 

             Nem folyik az orosz földön többé magyar vér 

             Ágyú helyett nem hallunk már csak cigányzenét 

             Minden kislány viszontlátja hű szerelmesét, 
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             Ha visszatérnek a magyar katonák!” 

 

Az orosz megszállással vége lett a nótázós, magyar érzelmeket mindenütt nyíltan vállaló 

időszaknak. A leventekiképzés megszűnt, a románellenes érzelmeket szító leventeoktatót a 

falu immár öntudatot kapott románjai zaklatni kezdték olyannyira, hogy el is kellett 

menekülnie a faluból.
26

 A néhány év nyugalom, jólét után – a falut ugyanis a földművelés 

eltartotta, élelmezés szempontjából kevesett érzett meg a háború anyagi válságából – 

rettegésre, bujkálásra, learatatlan, földeken rohadó terményekre való emlékezés maradt meg.  

 

4.3„Egye meg a fene Csengert…” 

  

“Nehéz idők jöttek” – meséli tovább édesanyám. Bár még gyerek volt, de a képek nagyon 

erősen megmaradtak az emlékezetében. Többek között az 1944-es szeptemberi bombázások 

emléke, amikor Szatmárnémetit bombázták. “Éjszaka olyan világos volt, hogy egy tűt is meg 

lehetett látni” – meséli.  A félelem – habár köztudott volt, hogy falvakat nem bombáznak – 

mégis végig jelen volt, a ház végében nekik is volt egy pinceszerű bunker, ahol egy ízben 

éjszakáztak is. 

Ugyan az élelmezés megoldható volt, de a háború miatt a krízis a ruhaneműkben 

megmutatkozott. Ott volt viszont a szomszédos Csenger, ahova a “magyar időkben” is 

gyakran jártak a vásárra. Ezekre az időkre édesanyám szívesen emlékszik vissza. “Egyszer 

olyan szandállal állított haza nagymamám, hogy éjszaka sem akartam levenni… Sót kellett 

érte vinni a túloldalra”. Ugyanis az eladott só árán ruhát vettek.  

A csengeri átjáráshoz, a “sózáshoz” kapcsolódik a következő rigmus: 

“Egye meg a fene Csengert, 

oda csalja a sok embert 

viszik a nagy tere sókat  

hozzák a szép bugyogókat.”  

1945-1947 között viszont egyfajta átmeneti állapot jött létre a két ország között, a határokat 

ugyan őrizték, a csengerbagosiak viszont igyekezek kijátszani a határőröket. Ugyanakkor a 

formálódó kommunista rendszer mindenféle csempészetet, feketekereskedelmet igyekezett 

felszámolni. A határ túloldalára azonban nemcsak ruháért, kiscsizmáért jártak át, de a 

nagyobb gazdák körében elterjedt volt az ökörcsempészet. “Csengerben egy pár ökörért jó 

                                                           
26

 A megszállást követően az addig elnyomott románok zaklatni kezdték a románokat elnyomó falusi 

tekintélyeket. Édesanyám szavaival az egyik-másik nagyobb tekintélyt: „kampós botokkal kergették fel a 

padlásra, de olyan is volt éjszaka rámentek a családra és kővel verték be az ablakokat.” 
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pénzt lehetett kapni, jobbat, mint itthon” – emlékszik vissza. Az ökörrel való “kupeckedők” 

tagjait “kontrabandának” nevezték. A kontrabanda tagjait viszont az illetékes hatóság 

keményen üldözte és büntette. “Előfordult, hogy Nagyváradról kijött a siguranţa 

(sziguranca), és emberek után kutattak, azonban csak a feleség volt otthon, az ura a földeken 

bujdosott. A feleséget aztán kényszerítették, hogy mutassa meg az ura búvóhelyét a földeken, s 

amikor előjött, elvitték és ott tartották Váradon. Később hazajött, de megkínozva, és 

sebesüléseibe nemsokára bele is halt.” 

“Apám is benne volt a kontrabandában, több napig a földeken bujkált, ott volt neki építve egy 

kis kunyhó. Nem találták meg. Anyám azonban több éjszakát is a csendőrörsön töltött. 

Haragudott is emiatt apámra, hogy miért kellett ilyenekbe belefogni. 

Később apám már önként jelentkezett a hatóságon, de akkor már nem vették szigorúan a 

csempészést. El is engedték mindenféle büntetés nélkül.” 

 

Zárszó helyett 

 

A történetek sora még hosszan folytatható lenne. Ahogy a történelem kereke nem állt meg, 

úgy a történetmesélés ösztöne sem halt el, legfeljebb sajátos helyzetekre idomult. A 

kollektivizálásnak is megvolt a maga közösségi jellege a maga sajátos történeteivel, amelynek 

feltárása még várat magára. Mint ahogy a modern technikai vívmányok lassú térhódítása is az 

első szabadtéri moziélménytől kezdve a minden családban teret hódító televízióig. Izgalmas 

és hasznos téma lenne annak nyomon követése, hogy a szóbeli történeteket, a beszélgetés 

kultúráját hogyan módosította immár a tévéképernyőn látott történetek térhódítása. Mindez 

azonban már egy következő tanulmány témáját képezheti. 
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2. Az első világháborúban elesettek emlékére állított emlékmű 
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3. A harangtorony felépítésének emléket állító szöveg a templom karzatán 



23 
 

 

4.Jellegzetes csengerbagosi ház 
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