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Gyere be rózsám
Komm herein
Egyedül vagyok
Ganz allein
Három cigány
Spült mit die Geign
Gyere be rózsám
Komm herein
(Népdal a Felső Őrségből / Volkslied aus der Oberen Wart)

Unser Goaß haßt kecske
Geht in Goatn kertbe
Kummt da Burgamasta, bíró
Mit da Hocka, fejszívée
Und hockt an Goaß sein lábát ob.
(Vers Őriszigetből / Reim aus Siget in der Wart)

Forrás/Quelle: Gerhard Baumgartner, Ungarische Literatur in Österreich
in: Griesmayer und Wintersteiner (Hg.) „Kleine Literaturen in Österreich”
(3/96, 20. Jg.).
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Kedves Tagok! Tisztelt Olvasók!
Őrség folyóiratunk idei számát a helyi költőknek és irodalmároknak
szenteljük, akik műveikben egyaránt kifejezik a burgenlandi magyar
népcsoporthoz való tartozás érzését és etnikai származásuk beismerését. A magyar és/vagy német nyelven íródott szerzeményük nagyrésze feledésbe merült, holott ezek – a legszemélyesebb formában –
tesznek tanúságot egyedülálló nyelvi kultúránkról és szülőföldünk
mozgalmas történelméről.
A versek, mesék és elbeszélések páratlan szellemi örökségünk egyedi műalkotásai, amelyek részben az Őrség korábbi kiadásaiban már
megjelentek, és amelyek ezúton szeretnénk visszaidézni az emlékezetekbe. Ne csak a fiatalabb nemzedék pillantson vissza gyökereire,
őseire, szélesítsük tudatosan látókörünket! E szerény válogatással
arra szeretnénk ösztönözni Önöket, hogy magukba szállva próbálják
átélni a sorok közötti mély érzelemvilágot, megérteni a szerzők indíttatását és mondanivalóját az akkori idők tükrében.
Talán ma is dobog néhány hazaszerető szív, amelynek érzéseit érdemes lenne papírra vetni és megosztani a honfitársakkal. Szívesen
fogadunk minden újabb írást, valamint további információt az itt szereplő szerzőkről.
Kiadványunkat Karal Viola művészi rajzai díszítik. Ezúton mondunk
köszönetet azért, hogy gyűjteményét rendelkezésünkre bocsátotta.
A szerkesztőség
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Geschätzte Mitglieder! Werte Leser!
In der diesjährigen Ausgabe unserer Vereinszeitschrift Őrség widmen
wir uns den hiesigen Poeten und Literaten, die in ihren Werken gleichermaßen ihr Zugehörigkeitsgefühl zur ungarischen Volksgruppe im
Burgenland als auch ihr Bekenntnis zur ethnischen Herkunft zum Ausdruck bringen. Der Großteil ihrer auf Ungarisch und/oder auf Deutsch
verfassten Werke ist in Vergessenheit geraten, gleichwohl diese – auf
höchst persönliche Weise – exklusiv Zeugnis unserer einzigartigen
Sprachkultur und des historisch sehr bewegten Werdeganges unserer
Heimat ablegen.
Die Gedichte, Märchen und Erzählungen sind individuelle Artefakte
unseres unvergleichlichen geistigen Erbes, die zum Teil bereits in den
früheren Ausgaben dieses Magazines erschienen sind und auf diesem
Wege der Bevölkerung wieder in Erinnerung gerufen werden sollen.
Nicht nur die jüngere Generation wird aufgefordert, den Blick zurück
auf ihre Wurzeln und Ahnen zu richten, um dadurch bewusst ihren
Horizont auch für die Zukunft zu erweitern. Wir wollen mit dieser bescheidenen Auswahl dazu anregen, sich auf die tiefen Emotionen zwischen den Zeilen einzulassen und in sich zu horchen, um die Motive
der Autoren vor dem Spiegel der damaligen Zeit nachzuempfinden.
Vielleicht schlägt ja auch in dem einen oder anderen ein heimatliebendes Herz, dessen Empfindungen zu Papier gebracht und mit anderen Gleichgesinnten geteilt werden wollen. Diesbezüglich freuen wir
uns über jeden neuen Beitrag und alle Hinweise zu den hier präsentierten Autoren.
Diese Publikation ist mit Zeichnungen der Künstlerin Viola Karal illustriert. An dieser Stelle möchten wir ihr dafür danken, dass sie uns ihre
Sammlung zur Verfügung gestellt hat.
Die Redaktion
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SZEBERÉNYI LAJOS
Szeberényi Lajos 1926-ban született az őriszigeti evangélikus parókián. Édesapja, szintén
Szeberényi Lajos, a falu lelkésze volt. Tanulmányait a felsőlövői gimnáziumban és a gráci egyetemen végezte, ahol latin nyelvből és
történelemből gimnáziumi tanári diplomát és
magyar-német tolmácsi oklevelet szerzett.
1950-1985 tanár volt Felsőlövő mindkét gimnáziumában.
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alapító
alelnöke, 1986-1991 elnöke volt.
Számos írása jelent meg az Őrség oldalain,
cikkeket írt különböző magyar és német nyelvű folyóiratokba és újságokba. Rengeteg beadványt készített, levelezést, tárgyalást folytatott a burgenlandi magyarság érdekében.
1995-ben Felsőlövőn hunyt el.

LUDWIG SZEBERÉNYI
Ludwig Szeberényi erblickte 1926 als Sohn des Dorfpfarrers Ludwig
Szeberényi im evangelischen Pfarrheim in Siget in der Wart das Licht
der Welt. Er besuchte das Gymnasium in Oberschützen und die Universität Graz, wo er das Studium zum Gymnasiallehrer für Latein
und Geschichte absolvierte sowie Diplomdolmetscher für UngarischDeutsch wurde. Von 1950 bis 1985 unterrichtete er an beiden Gymnasien in Oberschützen.
Er war Gründungsmitglied und stellvertretender Obmann des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins, von 1986 bis 1991 Obmann. Er
hat zahlreiche Artikel in der Vereinspublikation Őrség veröffentlicht
sowie Artikel für verschiedene ungarisch- und deutschsprachige Magazine und Zeitungen verfasst. Weiters hat er zum Wohle der burgenländischen Ungarn zahlreiche Ansuchen gestellt sowie Korrespondenzen und Verhandlungen geführt. 1995 verstarb er in Oberschützen.
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Őrvidéki kis faluban
Őrvidéki kis faluban láttam meg a világot,
Házunknál a kertek alatt szedtem első virágot,
Pillangókkal kergetőztem tarka vadvirágos réteken.
Őrvidéki kis falumat tiszta szívvel szeretem.

Odalenn az utca végén fűzfáknak a sora áll,
Dús kalászos búzaföldről pacsirta az égbe száll.
Tornácos ház udvarában láttam először a kedvesem.
Őrvidéki kis falumat tiszta szívvel szeretem.
Más vidéknek gazdagsága engemet is hívogat,
Vágyaimnak délibábja idegenbe csalogat,
De ha bánat, balszerencse engem idegenben bárhol ér.
Őrvidéki kis falumba az én szívem visszatér.
Forrás/Quelle: Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Őrség # 34/1996.
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MOÓR JÁNOS
Moór János 1925-ben született Alsóőrött.
Tanító és iskolaigazgató volt Őrálláson. Felsőőri és őriszigeti társaival együtt 1968-ban
megalapította az őrvidéki magyarságot képviselő szervezetet, a Burgenlandi Magyar
Kultúregyesületet, illetve annak folyóiratát,
az Őrséget. Verseit részben alsóőri tájszólásban írta le. Haláláig, 1986-ig a BMKE elnöke volt.

JOHANN MOÓR
Johann Moór wurde 1925 in Unterwart geboren. Er war als Oberlehrer
und Volksschuldirektor in Oberdorf tätig. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern aus Oberwart und Siget in der Wart gründete er 1968 den
Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein als Vertretungsorgan der
Ungarn der Oberen Wart. Ebenso war er Mitbegründer dessen Informationsblattes Őrség. Seine Gedichte verfasste er teilweise im Unterwarter Dialekt. Bis zu seinem Tod 1986 war er Obmann des BUKV.

Szülőfalum
Gyöngyörű az a táj, ahol én lakom,
Völgyben a falu, domb oldalán templom.
Künn a Nadásdnál csörgedez az ér,
Melynek tiszta vize a múltról beszél.
Az erdős Barnya, vizenyős Szarkarét,
Folytatja a múltról ezt a szép mesét.
A Dombon, a Vágásban, a Határon:
Mindenhol csak a szülőfalum látom.
Amíg mi élünk, ti is éltek velünk,
Jóban, de akkor is hogyha szenvedünk.
/A kiemelt szavak alsóőri dűlőnevek./
Forrás/Quelle: Őrség # 17/1983.
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Otthon
(alsóőri tájszólásban)

1.

Nyár van, a nap süt,
Az egész falu mozog;
Künd a mezdön minden irett
Vár mindenkire a dolog.

2.

A rozsot már arattyák,
De a buza is má irett.
Mi is regge arattunk,
De hazagyüttünk, mert dí lett.

3.

Dilután megint megkezgyük,
A másik fődön;
Nem tudom hun vóna íréttebb
A kutfejen, a fenösön?

4.

Most meg eszünk még,
A marháknak adnunk,
Osztán kümennünk a fődre
A traktorje gyorsan ott vannunk.

5.

Egy a traktorje összeszed,
Apám meg pedig lerak;
Anyám meg én kötöznünk –
Este állanak a kepük és rajtok a kalap.

6.

Persze estélig mind
Öliget kapnunk,
Mert több ember kellene,
De kevessen vannunk.

7.

Ha megszomilunk, akkor
Elöveszek a bogyogát:
Iszunk e pár kurtyot –
Szomijak vannunk – az istálát!

8.

Sok dangó zunog,
A nap süt fölöttünk,
De aratni ke –
A traktor má áll mögöttünk.
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9.

Azt hiszik a kukukbogarak,
A traktor e lú
Keringönek és örünek,
Hogy lész valami szurnyivaló.

10.

Ókor talán rá is ménnek,
Meg megcsipik,
De elosszannak, ha a
Szurójokat meggörbitik.

11.

De minek is ilyen álot
A világon?
Mint a cék –
Azért agyonvágom.

12.

Már fenek tornyosunak
A felhök, meg dörög,
De ki halla?
A traktor dübörög.

13.

Az egisz főd teli
Van kívivje –
Most má nem fénünk,
Hogy nem fogy je.

14.

Még egy vágás
Van mellettünk;
Ha lekaszátok,
Akkor vígeztünk.

15.

Össze horgyuk a kíviket,
Gyorsan kepülünk;
Még idejébe
Haza is kerülünk.

16.

Most még gyorsan
Visszanézünk a fődre,
Megolvassuk, ha fe-i
Tugyok rakni a szekérre.
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Otthon gyorsan levágnunk,
E darab kényeret,
Meg má tújok is kü
A lúherszekeret.

18.

Mert még lúherér
Kell menyi,
Hogy tugyunk este
marhát etetnyi.

19.

Ketten elindulunk
A fenék felé.
Addig anyám disznót etet,
Apám valamit visz a
marhák elé.

20.

A szunyokok a Pinkáná
Csak ugy gyünek,
Az embernek az orát csipik
Meg keringönek.

21.

Hama otthon vannunk,
A tehenek má rikának –
Ha ehessek – hiába
Nem várnak.

22.

Sötit lett má, –
Végeztünk,
Csak a tejet kell még
Elvinnünk.

23.

A tej is a csarnokba
Lett má vüvie,
A vacsora is meglett
Má ívie.

24.

Most még gyorsan
Megmosdunk,
Hogy hónapig
Jó alunyi tugyunk.

9

Forrás/Quelle: Őrség # 1/1968.
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Hazám
Itt születtem, ez az én hazám,
Itt ringatott az édesanyám,
Magyar énekkel altatott el,
Ez olyan volt, mintha megölel.
Láttam testvéreim életét,
Megtanultam gyöngyörű nyelvét,
Csak anyanyelven imádkoztam,
Utcán mezőn így kiáltoztam.
Mert burgenlandinak születtem,
Más nyelvüeket is szerettem,
A sors sodort minket össze bár,
De virítunk, mint a napsugár.
A szívünk sokszor fel-felriad:
Hazám, hadd legyek hű fiad!
Sokan várnak, várnak. Hiába?
A nagykapu nincs még kitárva.
Alsóőr, Felsőőr és Sziget,
Pulya, a fertői környezet:
Te népünk viruló hazája,
Hazánk aranyos bokrétája!
Burgenland az én szülőföldem,
Őseim? Itt a temetöben. –
Hát ne felejtsük ezt el soha!
Mi lenne, ha hazánk nem volna?

ŐRSÉG

11
Meine Heimat

Hier wurde ich geboren, dies ist mein Heimatland,
Hier, wo ich durch meiner Mutter Schaukeln Ruhe fand.
Sie schlummerte mich mit ungarischen Liedern ein,
Als ob sie mich umarmte – es war sanft und so fein.
Ich lernte bald das Leben meiner Brüder kennen
Und die Dinge in ihrer Sprache zu benennen,
In der Muttersprache betete ich und war froh,
Zu Hause und auch im Freien schrie ich freudig so.
Als Burgenländer erblickte ich unsere Welt
Und wurde in eine mehrsprachige Welt gestellt.
Hierher trieb uns einst alle zusammen das Schicksal,
Hier leuchtet auf jeden der goldene Sonnenstrahl.
Mein Herz schreit unermüdlich auf, es braucht keinen Lohn:
Heimat, ich liebe dich, ich bin auch dein treuer Sohn!
Keiner muß draußen stehen – warten. Doch wir wissen
Das große Tor wurde noch nicht ganz aufgerissen.
Oberwart, Siget und Unterwart – edle Orte;
Pullendorf, die Ebene um den See – Volkstumshorte.
Du blühende Heimat unseres fleißigen Volkes,
Du Perle und Inbegriff unseres „Heimat”-Wortes!
Burgenland – Geburtsland, schönes Land meiner Ahnen,
Bekannte Gräber im Friedhof, die dich stets mahnen:
Die ererbten Schätze sollt ihr hüten und retten!
Es wäre traurig, wenn wir keine Heimat hätten.
Forrás/Quelle: Őrség # 5/1971.
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FARSKY TIBOR
Farsky Tibor 1887-ben Budapesten született. Ott végezte iskoláit és a katonai akadémiát. 1919-ben mint főhadnagy Ausztriába
menekült és a feldbachi tiszti zászlóaljnál
teljesített szolgálatot. Mint a határőr zászlóalj főhadnagya, gyakran átjárt Felsőőrbe
és 1921-ben feleségül vette Süthő Idát, a
református elemi iskola tanítónőjét és véglegesen letelepedett Felsőőrött. Ettől kezdve
élete egyik fő céljának tekintette az itteni
magyarság szolgálatát, kultúrájának megtartását. Népszínműveket rendezett több
mint 25 éven át. Több hazafias és lírai verse
mély érzésvilágáról tanúskodik. Néhányat közülük Tölly Ernő, akkori
körzeti tanfelügyelő meg is zenésített. 1971-ben Felsőőrött hunyt el.

TIBOR FARSKY
Tibor Farsky wurde 1887 in Budapest geboren, wo er auch die Schule
und Militärakademie absolvierte. 1919 floh er als Leutnant nach Österreich und diente fortan im Bataillon Feldbach. Als Generalleutnant
der Grenzwache führten seine Wege oft nach Oberwart, wo er 1921
Ida Süthő, eine Lehrerin an der reformierten Grundschule heiratete
und schließlich in Oberwart sesshaft wurde. Von da an betrachtete
er als eines der Hauptziele seines Lebens den Ungarn hier zu dienen
und ihre Kultur zu bewahren. Über 25 Jahre lang leitete er die örtliche
Theatergruppe. Mehrere seiner patriotischen und lyrischen Gedichte
zeugen von seinen tiefen Empfindungen. Einige davon wurden vom
damaligen Bezirksschulinspektor Ernő Tölly vertont. Tibor Farksy verstarb 1971 in Oberwart.
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Őri dal
Kanyarog a Pinka vize,
Kertek alatt csörgedez,
Arra járok minden este,
Amikor már sötét lesz.
Pinka patak, benned fürdik
A holdvilág sugara,
Én meg fürdöm egy szempárnak
Bucsu könnyes árjába.
Ne sirj, rózsám, visszajövök
Én a csatamezőről,
Lecsókolom könnyeidet
Két ragyogó szemedről.
Összebujva, szerelmesen
Ránk hajlik egy füzfaág,
Úgy nézzük a Pinka vizét,
Mint fürdik a holdvilág.
Forrás/Quelle: Őrség # 12/1977.
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DR. RÁCZ IMRE
Dr. Rácz Imre 1930-ban született Megyehídon.
Szombathelyre járt gimnáziumba, majd Bécsben
tanult teológiát. 1953-55-ig Sopronkeresztúron
volt káplán. 1963-69-ig a Felsőlövői Szövetségi
Gimnázium hittantanára volt, 1967-től a burgenlandi diákok lelkiszolgálatát látta el. Később
a Burgenlandi Pedagógiai Akadémia hitoktatásért felelős munkatársa és a katolikus hitoktatás
szakfelügyelője lett. 1988-ban tagja volt a magyar népcsoporttanácsnak. 1996-ban munkája
elismeréseként Burgenland tartománya „Burgenland Díszjelvényét” adományozta neki. 1998-ban hunyt el.

DR. EMMERICH RÁCZ
Dr. Emmerich Rácz wurde 1930 in Megyehíd, Ungarn geboren. Er
hat das Gymnasium in Steinamanger, Ungarn besucht und danach
Theologie in Wien studiert. Von 1953 bis 1955 war er als Kaplan in
Deutschkreuz tätig. Von 1963 bis 1969 war er Religionsleher am Bundesgymnasium Oberschützen, ab 1967 war er auch in der Studentenseelsorge im Burgenland aktiv. Von 1968 bis 1986 war er für die
Religionspädagogik an der Pädagogischen Akademie Burgenland zuständig, von 1978 bis 1986 war er Fachinspektor für den katholischen
Religionsunterricht. Von 1984 bis 1985 war er provisorischer Leiter
des Schulamtes der Diözese. 1988 war er Mitglied des Volksgruppenbeirates für die ungarische Volksgruppe beim Bundeskanzleramt.
1996 erhielt er für seinen Einsatz das Große Ehrenzeichen des Landes
Burgenland. Dr. Emmerich Rácz verstarb 1998.
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Őrvidéki magyarok
Ősapjuk hajdan, Árpád idejében,
hazáért harcolt nyugati gyepün.
Kezében karddal, máskor meg ekével
küzdött és szántott rendületlenül.
Családját védte, népét oltalmazta
ott, hol a lápon átjárót talált.
Kiállásának lett is foganatja,
hisz ezer évre húzta a határt.
Késő unokák falut raktak régen,
de velük közben fordult a világ.
Nem élnek ők már a nyugati végen;
keletre néz, ki szomszédba kiált.
Sokszor fáradtan, tán csüggedten néha
torlaszok helyett építnek utat;
segítenek, hogy ne maradjon néma,
értse meg egymást kelet és nyugat.
Istenünk, add, hogy soha ne felejtsék,
hogy nekik közben új szerep jutott:
Gyepűvédőkből hídépítők lettek
s így szolgálják a nagy humánumot.
Forrás/Quelle: Őrség # 33/1996.
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TOPLER JÁNOS „FOKOS”
Topler János, a rég elhunyt lelkes felsőőri magyar, tudomásunk szerint
úgy foglalta írásba az Őrvidék történetét, amint az az itteni őslakosság
emlékezetében élt. A vaskos füzet, amibe jegyzett, legendává vált. A
szó szoros értelmében: csak beszélnek róla, de nem sikerült nyomára jutnunk. Előkerült azonban néhány kinyomtatott nótája, amelyben
ízes nyelven énekel az őri életről. Most ezek közül mutatunk be egyet
– az eredeti szedést követve. Nem tudunk róla, hogy eddig megjelent
volna, s igazán sajnáljuk, hogy dallama nincs megörökítve.

JÁNOS „FOKOS” TOPLER
János Topler, der vor langer Zeit verstorbene enthusiastische Ungar
aus Oberwart, hat unseres Wissens Geschichten aus der Wart schriftlich festgehalten, so wie sie in den Erinnerungen der hier ansässigen
Menschen lebten. Sein wuchtiges Notizheft ist legendär. Und das im
wahrsten Sinne des Wortes: denn es wurde nur davon erzählt, aber
es scheint unauffindbar. Erhalten geblieben sind jedoch einige ausgedruckte Lieder, in denen er mit Spitzer Zunge über das Leben in der
Wart singt. Wir stellen eines davon – im Originalsatz – jetzt vor. Unseres Wissens wurde es bisher nicht veröffentlicht, und wir bedauern
wahrlich, dass die Melodie dazu nicht erhalten blieb.
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Csillagtalan estén...
Csillagtalan estén bolyongva járkálok.
Lelkemnek megnyugvást sehol sem találok.
Távozó felhőkkel lelkem messze szállna.
Hol várná egy kislány édes mosolygása.
Messze mérföldekre, túl az óceánon
Szeretnék repülni hozzá felhőszárnyon.
Távol idegenben van az új hazája,
De hű szívem mégis közel van hozzája.
Üzenetem felhőszárnya viszi messze,
Túl az óceánon, távol idegenbe;
Felhő szárnya viszi, szellőszáj suttogja
Virágos ablaknál fülébe zokogja.
Bár messze vagy tőlem, ezer mérföldekre,
De feledőfátyol nem borúl szivemre.
Halálos ágyamon, ha szemen lezárúl,
Nevedet rebegem végső imádságúl!
Forrás/Quelle: Őrség # 1/1968.
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BÁLINT ANNA (ANIKA)
Bálint Anna, ismert nevén Anika, 1925-ben született Prelogban, Horvátországban. Apja horvátországi magyar, anyja felsőőri magyar volt.
Miután anyja negyedik gyermeke születésekor meghalt, Anika és két
testvére anyja rokonainál nőttek fel Felsőőrben. A kereskedelmi iskola
befejezése után 1949-ig gépelőként dolgozott az önkormányzatnál.
1949-ben férjhez ment Kecskeméti József magyar állampolgárhoz,
akivel Ausztráliába emigrált. Két fia van: József és Tamás. 1998-ban
angol nyelvű önéletrajzát tették közzé „Reflections On Life” címmel.

ANNA (ANIKA) BÁLINT
Anna Bálint, besser bekannt
als Anika, wurde 1925 in
Prelog, Kroatien geboren.
Ihr Vater war Ungar aus
Kroatien, ihre Mutter Ungarin aus Oberwart. Nachdem
ihre Mutter bei der Geburt
des vierten Kindes starb,
wuchsen Anika und ihre
zwei Geschwister bei den
Angehörigen ihrer Mutter
in Oberwart auf. Nach Abschluss der Handelsschule
war sie bis 1949 als Schreibkraft bei der Stadtgemeinde
beschäftigt. 1949 heiratete
sie den ungarischen Staatsbürger József Kecskeméti,
mit dem sie gemeinsam
nach Australien auswanderte. Sie hat zwei Söhne:
József und Tamás. 1998
erschien ihre englischsprachige Autobiographie unter
dem Titel „Reflections On
Life”.

ŐRSÉG
Felsőőri nyár
Messze, távol a tengerparton
egy sziklakövön ülve
gyermekkori élmények
jutnak az eszembe,
mikor kedvenc játékunk volt a bújócska,
cserebogár fogás, árok ugrás, fogócska,
a réten labdázni, a Pinkában úszkálni,
a Kisharaszton gombázni, epret szedni,
a dombtetőn ülve fenyőillatot beszívni, ábrándozni,
a madarak csicsergését hallgatni,
aztán a dombról legurulni...
Az erdőből kakukk hangja kísért ki a rétre,
mely virított színes öltözetébe’:
harangvirág, nefelejcs, margaréta –
buzgón szedtük egy csokorba.
A Dunarétet már lekaszálták,
asszonyok a szénát megforgatták,
aztán boglyákba halmozták.
A gazda a szénát vasvillával szekerekre rakta
és két ökrét befogta, a poros utcán hazavontatta.
Az erdő szélén, a búzaföldön
ringatózott az arany kalász,
itt-ott néhány piros pipacs már ejtegette szirmát.
A kis patak partján egy béka kuruttyult,
amint lépteinket hallotta, hirtelen elnémult.
A tücskök elkezdtek muzsikálni,
az alkonyatot üdvözölni.
Alsóőrből hallatszott az esti harang,
virágcsokorral, kis kosár eperrel indultunk haza.
A szomszéd ház kéményén
gólyamama a fiókáit etette,
a párja meg egy másik kéményről kelepelve figyelte.
Zsámárék ajtajából ételillatok áradtak,
sült krumplit, kukoricát, árpakávét vacsoráztak.
Sándor bácsi a ház előtti padon ülve
várta szomszédait egy kis csevegésre.
Nagyapám és Lajos bácsi hamarosan követték,
élvezettel pipázva a napi eseményeket mesélték.
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Nagyanyám a kapuba állva kiáltja:
gyere már vacsorázni, leányka!
Az akácok illatosan bólintgatnak,
vége felé jár egy szép nyári napnak...
Sok év elmúlt, amióta tőled búcsút vettem,
az akácot mimózával fölcseréltem,
de álmaimban azért néha visszajárok,
felejthetetlen, akácfavirágos kilences város.

Tavasz
Megjelent a tavasz hírnöke, a hóvirág,
a hóréteg alul előcsalta őt a napsugár.
Hamarosan követi őt a sárga primula
és a szerény kis lila ibolya.
Az elolvadt hó nedvét a föld beszívja
s a természetet új életre táplálja.
Iskolából hazafelé a gyerekek játékhoz fognak,
cipősarkukkal a földbe lyukat fúrnak,
melyet színes golyókkal megcéloznak.
A lányok a földre rajzolt kockákon ugrálnak,
közben vidáman nagyokat kacagnak.
A sárgapelyhű kiscsirkék kölest szedegetnek,
osztozni akarnak velük a verebek,
csiripelve azt mondják, „nekünk is jár hó étel,
hisz eleget éheztünk a télen,
a fagyos ágon gubbasztottunk,
a tavaszról álmodoztunk.”
De tyúkanyó nem ismer kegyelmet
és elűzi a verebeket.
A kertekben illatozik a fehér és lila orgona,
vakító fehéren bólingat a labdarózsa.
A virágzó gyümölcsfákon méhek zümmögnek,
színes kelyheikből nektárt gyűjtenek.
Egy cinege ágról ágra ugrál,
amíg kedvére való féregre talál,
csipkedi, forgatja, aztán bekapja
és hirtelen elszáll egy másik fára.
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Hosszú útjukról a fecskék is megjöttek,
régi fészkeikbe elhelyezkedtek.
Madárdaltól hangos a határ,
napsugárba öltözött a táj.
Oh, de szép a tavasz, a kikelet.
Csodáld, szeresd és becsüld a természetet!

Gyerekkori ősz
Legelővé vált a virágos rét,
a lombos fák levelét
őszi szél fújja szerteszét.
A pásztorfiúk bodzafából furulyát faragnak,
aztán száraz gallyakból a fa alatt tüzet raknak.
A lányok labdáznak, a faágakon hintáznak,
később a kertek aljából kötényükben kukoricát hoznak,
a tüzet körülülve vígan kukoricát pattogtatnak.
A földeken krumplit és kerékrépát ásnak,
hazaszállítják és télire a pincébe’ tárolják.
A villanydróton madarak gyülekeznek,
hosszú vándorútra készülnek,
elköltöznek messze délre, napsugaras, meleg vidékre.
Reggelre az eresz alatt üres már a fecskefészek,
nincs madárdal, csak a verebek csiripelnek.
Hűvös az idő, deres a határ.
A magasban egy varjú károg: kár, kár,
hogy elmúlt a szép meleg nyár,
a játszás, úszás, mezítláb járás.
Előkerül a hátitáska, könyvek, tinta, toll és ceruza,
megkezdődik az iskola...
Forrás/Quelle: Őrség # 45/2003.

22

ŐRSÉG

LANTOS TITUS
Lantos Titus igen sokoldalú személyiség:
pedagógus, történész, múzeumszervező;
népzenészként bejárta a világot; és nem
utolsó sorban költő, akinek versei több
nyelven is megjelentek.
1937-ben született Felsőőrött, mint ahogy
ő mondja, magyar-németnyelvű családban. Édesapja tanított és kántorizált Nagyszentmihályon. Már kisgyermekkorában
megszokta a magyar szót, de hétéves
volt, amikor édesanyját, és tizenhét, amikor édesapját is elveszítette. Az iskolában
főleg a német nyelvet használta, tízéves
korában pedig elkerült hazulról. A felsőlövői gimnáziumba járt, ahol
Szeberényi tanár úr volt az internátusban a nevelője. Azután a gráci
Pedagógiai Főiskolára, majd az egyetemre került, ahol ókori történelmet és néprajzot tanult. 1963-tól Kelet-Stájerországban tanított
németet és történelmet.

TITUS LANTOS
Titus Lantos ist eine sehr vielseitige Persönlichkeit: Er ist Pädagoge,
Historiker, Museumskoordinator, bereiste als Volksmusiker die Welt
und ist nicht zuletzt Dichter, dessen Werke in mehreren Sprachen
publiziert wurden.
Sein Vater war Lehrer und Kantor in Großpetersdorf. Er selbst wurde 1937 in Oberwart geboren und entstammt – wie er sagt – einer
„ungarisch-österreichischen” Familie. In seiner Kindheit war die ungarische Sprache alltäglich, doch im Alter von sieben Jahren verlor er
seine Mutter und mit 17 seinen Vater. In der Schule dominierte die
deutsche Sprache und im Alter von zehn Jahren ist er von zu Hause
weggezogen. Er besuchte das Gymnasium in Oberschützen, wo Professor Szeberényi sein Betreuer im Internat war. Danach besuchte
er die Pädagogische Hochschule sowie die Universität in Graz, wo er
Alte Geschichte und Volkskunde studierte. Ab 1963 unterrichtete er
Deutsch und Geschichte in der Oststeiermark.
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Wegmarke

Válaszút

Vorüber sind die Tulpenjahre
die Zeitalter der Blumen
abgelaufen
Buntes verwelkt
auf dem Filz des Hirten
sogar die Blüten
der Truhenwände
stehn verdorrt
in ihren Vasen

Elmúltak a tulipánévek
a virágok korszaka
lejárt
Tarkabarka hervadás
a pásztorok szűrén
még a ládafalak
virágai is
elszáradtak
a vázákban

Es wird Herbst

Jön az ősz

Bald reifen die Gedanken
auf den Bäumen der Erinnerung
Morgens
liegen Verse im Gras
man braucht sie nur aufzuheben

Hamarosan érlelődnek a gondolatok
az emlékezet fáján
Reggel
a versek
a fűben
hevernek
csak föl kell szedni őket

Köd előttem
Köd utánam!
Jetzt kommt die
Zeit der Zaubersprüche

Köd előttem
köd utánam!
Most a varázsigék kora jön

24
Am Rande
(1937)
In einer Gasse
am Rande der Dornburg
schrieb der Winter
meinen Geburtsbrief
blaublumig
an die Fensterscheiben
Schneeball – Salut
zerschellte
an den Häuserfronten
und nur die Krähen
hockten steif
im Wartesaal des Lindenbaumes
Schweratmend
lag meine Mutter
Der Frost
hatte die Sonne geholt
An jenem Abend
galoppierten die Zigeuner
wieder durch die Oberwarter Straßen
dem fallenden Stern entgegen
Seht nur
sagte da eine Stimme
Bald kommt
die große neue Zeit
nun wird es Brand
und Mord
und Hunger geben
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A peremen
(1937)
A közbe
a Tüskevár lábánál
a tél írta meg
keresztlevelemet
jégvirágosan
az ablaküvegen
Hólabda üdvlövés
zúzódott szét
a házak oromfalán
és csak a varjak
gubbasztottak mereven
a hársfa váróteremben
Nehezen lélegezve
feküdt édesanyám
A fagy
meghozta a napot
Azon az estén
cigányok vágtattak
a felsőőri utcákon
a lehulló csillagok felé
Nézz oda
mondta egy hang
Már jön
a nagy új korszak
tüzet
halált
és éhséget hozva
Übersetzung: Titus Lantos/Ferenc Galambos
Forrás/Quelle: Blaschke-Pál/Jagoutz/Lantos, Szóhidak (Club d’Art, 1991).
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Standortbestimmung

Helyzethatározmány

Die Sonnenzeit verwelkt
die Regenzeit
ist abgeklungen
über die Berge der Seele
weht
schärferer Wind

Elhervad a nyár ideje
lecsillapult az esős idő
élesebb szél fúj
a lélek magaslata felett

Wer nicht gesammelt hat
wird
karge Waben haben
Die letzten Fässer aber
schließe gut
Nun heißt es
schlau sein
zwischen Scylla und Charybdis
zerbeiß
das Fenchelkraut!
Wir
kommen lange nicht
nach Ithaka

Ki nem gyűjtött
szűkös
lépje lesz annak
de zárd jól el
az utolsó hordókat
Ravasznak lenni
most van az ideje
Scylla és Charybdis között
rágd széjjel az édeskömény füvét!
Mi
Ithakára még
sokáig nem jövünk
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Kumanisches Volkslied
(20. Jahrhundert)
Da haben sie uns erzählt
die alles besser wissen
im Osten gehe die Sonne auf
blutrot
und jeden Tag aufs neue
wie sichs gehört
Schließlich
so sagen sie
überall
muß Ordnung sein
Ich aber kenne das
nur rede ich nicht davon
wenn die Touristen kommen
die
mit den Trinkgeldern
und der eingebauten Optik
auswechselbar
im gelangweilten Gesicht
Hortobágy
so rufen sie
Du großer Teller Gottes!
Aber sie treten
mit ihren verkümmerten Füßen
immer daneben

Nur meine Braunen
verstehen
was ich meine
Vissza
vissza
az én barátaim!
Sie schnobern an meinen Händen
und pfeifen auf die ganze Show
Äußerlich eine Herde
aber jeder
einzelne
ein Individualist
Vissza
vissza!
Wenn heute abend
der graue Brunnenschwengel
wie ein Fidelbogen
in den Himmel sticht
noch heute abend
hole ich euch
mit meiner Ringelpeitsche
den blanken Mond
herunter

								

(1975)

Forrás/Quelle: Blaschke-Pál/Jagoutz/Lantos, Szóhidak (Club d’Art, 1991).
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ISTVÁNITS VILMOS
Istvánits Vilmos 1896-ban született Felsőpulyán. Ott lett gazdálkodó
és állatkereskedő, míg életének alkonyát Pulyán és Felsőlövőn felváltva töltötte. Felsőlövőn, legkisebb fia vendéglőjében találta meg
leginkább a számára is oly fontos társaságot, de gyakran tartózkodott
Felsőőrött élő másik fia és leánya közelében.
Istvánits Vilmos köszöntői, rigmusai vagy verssorokba szedett gondolatai kedves emléke az anyanyelvet megőrző, a verselést és ünnepélyességet szerető, szép családi életnek, s úgy véljük, megérdemli,
hogy ebbe mások is bepillantást nyerjenek.
A verseket mindig pontosan datálta, a köszöntőkhöz rendszerint
odaírta, hogy kinek szól az.

VILMOS ISTVÁNITS
Vilmos Istvánits wurde 1896 in Oberpullendorf geboren. Er war Landwirt und Tierhändler, seinen Lebensabend verbrachte er pendelnd zwischen Oberpullendorf und Oberschützen. Am ehesten traf der ältere
Herr im Gasthaus seines jüngsten
Sohnes in Oberschützen auf die
für ihn so wichtige Gesellschaft,
aber er hielt sich bis zu seinem
Tod auch oft bei seinem zweiten
Sohn und seiner Tochter in Oberwart auf.
Die Glückwünsche, Reime und in
Gedichte verfassten Gedanken
von Vilmos Istvánits sind ein liebenswertes Andenken daran, wie
das Familienleben mit Versen und
dem Hang zu Feierlichkeiten die
Muttersprache bewahrt. Darum
sind wir der Meinung, dass jedem
ein Einblick darin gewährt werden
soll.
Seine Verse hat er immer genau
datiert, zu den Glückwünschen
hat er stets den Adressat vermerkt.
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Az édesanyához
Hol van ember itt a földön,
Kinek nem volt, vagy most sincsen semmi baja!
De boldog lehet az,
Kinek él az édesanyja.
A május és a tavasz
Hogy mit jelent?
Csak az érzi, csak az tudja:
Kinek van még édesanyja.
A május hó az évben
A hónapok és a virágok koronája.
Mert azt öntözi bús és örömkönnyel
Minden édesanya.
Mennyi gonddal, mennyi bajjal
Van egy anya terhelve,
Ne csodáljuk tehát, hogyha
Látjuk őket könnyezve.
Összefogott az egész világ
Kitűzte az anyák napját.
Midőn minden gyermek szépen
Köszönti az édesanyját.
Így köszönti a jó gyermek:
Édesanyám, úgy szeretlek téged,
Felejts el ma bút, bánatot
S száradjon fel könnyed.
Ezt a napot ünnepeljük
Buzdít reá hazám.
Öleld meg hát gyermekedet,
Drága édesanyám.
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A tavasz
A zöldelő mezőn
A dús vetések hirdetik a tavaszt,
A vadvirágok a réteken
Az emberek szívében
Új reményt fakaszt.
Te tavaszi napsugár,
Árassz el meleggel minden élőlényt,
Hogy érezze mindenki
A hideg sivár tél után
A tavasz igaz melegét.

Forrás/Quelle: Őrség # 11/1977.

Kis gyermek karácsonyi verse
Valamikor régen történt,
A pásztorok menvén
Jézuskának jászolához
Betlehemnek földjén

Itt a szép nagy karácsonyfa
Tele minden jóval
Többet hoztál, mint mi kértünk,
Köszönjük hálásan

Azért jöttünk most ide mi
Ünnepnapot ülni
És a jámbor pásztorokkal
Együtt örvendezni

E karácsonyfa alatt
Fogadjuk s megtartjuk,
Hívek leszünk mindig hozzád,
Édes kis Jézusunk

Édes kis Jézuskánk,
Ki most közénk szálltál,
Hogy e sok mindennel
Minket elhalmozzál

Mint a háromkirályokat
Vezette a csillag,
Vezéreljen bennünket is
Mindig az a csillag
Forrás/Quelle: Őrség # 12/1977.
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Disznótoron
Disznótoron voltam,
Majd, hogy be nem rúgtam.
Sógor, koma ott volt,
Sör és bor csak úgy folyt.
Ha nem lett voln’ jó bor,
Azt mondta a sógor,
Nem ért volna sokat
az a sok jó falat.
Mert disznótor akkor jó,
Zsíros húsa csusszanó:
Ha van ottan jó bor,
Cigány, koma, sógor!
Forrás/Quelle: Őrség # 11/1977.
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PULAY GYULA
Pulay Gyula 1957-ben Dél-Burgenland egyik magyar nyelvű településén látta meg a napvilágot. Verseinek nyelvezetében a magyar nyelvszigetek anarchikus dialektusa tükröződik. Művei magyar irodalmi folyóiratokban és válogatásokban jelentek meg.
„[...] amikor Klara Köttner-Benignit, a kismartoni irodalmi élet mindenesét megkérdeztem, van-e Burgenlandban magyar nyelven író szerző, például költő, bizony méltóképpen meglepődött. De megígérte,
utánanéz a dolognak. Talán mégis! Kutakodásának eredményeképpen
aztán felfedezte Pulay Gyulát; meg is szerzett verseiből egy csokorra
valót, s átadta őket a Műhelynek közlésre.
Amikor Pulay Gyula verseit először olvastam, távoli hangokat véltem
hallani: a halványodó anyanyelv üzenetét. Nem tudtam szabadulni
attól a gondolattól, hogy voltaképpen nem is verseket, hanem nyelvemlékeket olvasok, de nem keletkező, önmagát kereső nyelvéét, hanem visszavonhatatlanul megszűnőben levőét, amelyet átszőnek, beindáznak egy másik nyelv szavai, kifejezései, grammatikai elemei, s
szorításukban törmelékessé lesz. A nyelv állapotára figyeltem tehát
elsősorban, s nem annyira az esztétikai megformálásra, noha ez is tagadhatatlan, például akkor, amikor Pulay saját halálfélelméről ír, vagy
a mindennapi élet mozzanatait emeli a poézis magasába. E versekben
azonban nem annyira a megformálás mivolta, az artisztikum a lényeg,
hanem maga a nyelv. A nyelv épp-így léte. Ez teszi őket izgalmassá
és jelentőssé [...]”

GYULA PULAY
Gyula Pulay wurde 1957 in einem ungarischsprachigen Dorf im Südburgenland geboren. Die Sprache seiner Gedichte ist der archaische
Dialekt der ungarischen Sprachinsel. Seine Werke wurden in ungarischen Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht.
„[...] als ich Klara Köttner-Benigni, eine Koriphäe der Eisenstädter
Literaturszene fragte, ob es im Burgenland einen Schriftsteller oder
Dichter gibt, der seine Werke in ungarischer Sprache verfasst, war
sie sichtlich überrascht. Aber sie versprach zu recherchieren. Möglich
wäre es ja. Als Ergebnis ihrer Suche stieß sie auf Gyula Pulay; es gelang ihr einige seiner Werke aufzustöbern und sie stellte sie der Zeit-
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schrift Műhely zwecks Veröffentlichung zur Verfügung. Als ich die Gedichte von Gyula Pulay zum ersten Mal las, meinte ich ferne Stimmen
zu hören: die Botschaft der verblassenden Muttersprache. Ich konnte
mich nicht von dem Gedanken befreien, dass ich eigentlich nicht bloß
Gedichte lese, sondern vielmehr Sprachdenkmäler – aber nicht einer
aufstrebenden und sich selbst findenden Sprache, sondern einer sich
unwiderruflich im Verschwinden befindlichen Sprache, die durchwoben und umrankt wird von Worten, Ausdrücken und grammatischen
Elementen einer anderen Sprache und so unter deren Druck zertrümmert wird. Daher habe ich in erster Linie auf den Zustand der Sprache geachtet und nicht so sehr auf den ästhetischen Gehalt, obwohl
auch dieser unbestreitbar gegeben ist, zum Beispiel als Pulay über
seine eigene Todesangst schreibt oder die kleinen Momente des alltäglichen Lebens in die Höhen der Poesie hebt. In diesen Gedichten
ist jedoch nicht so sehr die Gestaltung substanziell, sondern vielmehr
die Sprache selbst. Die Authentizität der Sprache an sich. Das macht
sie spannend und bedeutungsvoll [...]”
Forrás/Quelle: Kloos Andor, Műhely (10. évf., 5. sz./1987).
(fordítás: szerk./ Übersetztung: Red.)
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kiet ördög

Zwei Teufel

e bokrokbu hallok
kiet szavat

aus den büschen
höre ich zwei stimmen

ez egyik mondja:
tul sokat gonduokotsz
e mult idüökre
ami mögötted
oaz má mind szaroz sziena
oaz má mind kaszát
níz elüöre
ott áll e rít
meg virágzik ez ílet
ki mindig visszafordu
nem lássa e csalángot
meg e kigyuot e füjbe
e másik mondja:
ki nem emlikszik semmire
nem ierthet semmit
ollan mind e szuomaszál
ide ode dobja e sziel
ez ílet e tánc
egy géneráciuobu

die eine sagt
du grübelst zuviel
über vergangene zeiten
was hinter dir ist
ist trockenes heu
alles schon gemäht
schau nach vorne
dort steht das gras
und blüht das leben
wer sich immer umdreht
sieht die brennessel nicht
und nicht die schlange im gras
die andere stimme sagt
wer sich auf nichts besinnt
kann nichts verstehen
er ist wie ein strohhalm
der wind wirft ihn hierhin und dahin
das leben ist ein tanz
von einer generation

e másikba
ki nem fordu e táncba
nem is il

in die nächste
wer nicht tanzt
lebt auch nicht

hallom meg tudom
ott beszi keit ördög
ez egyik e halálom
ez egyik ez íletem

ich hör es und weiß
dort reden zwei teufel
der eine ist mein tod
der eine mein leben
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kissebsíg lennyi
kissebsíg lennyi
nem sors
hanem feladat
de ki adja fe jeszt e feladatot
ki e tanituormester
ki adja ez egyeseket meg ez ötösöket
ki buktat meg
a nemzet oskolájába
mi vannunk e buták
Minderheit sein
Minderheit sein
ist kein schicksal
sondern aufgabe
aber wer
gibt uns diese aufgabe auf
wer ist der lehrmeister
wer gibt die einser und fünfer
in der schule der nation
sind wir die dummen
Forrás/Quelle: Gerald Kurdoğlu Nitsche, Neue Österreichische Lyrik –
und kein Wort Deutsch (Haymon Verlag, 2008).
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e vín meg e fital halál
e vín halál
öreg parasztszomszidunk
minden nap
e kaszáje
ment át e falun
osztán aki találkozott velé
köszöntő
mind e papot
vagy e tanituourt
e fia
e fiatal halál
ki átvette
ez aptja üzletit
má Üörbe dúgozik
e kuorházba
osztán ha valaki
találkozik velé
e gangon ez orvosok között
senki nem köszönti
csek ritkán
estefelie
e munka után
bujik be e faluba
ez öregéket mégiesztennyi
uokor látom
e keritisnie
hogyan háturu
e kertékén át
gyün e faluba
osztán ha ü is lát
akkor mégfogya e sapkáját
csek hogy tudjam
hogy ingémet is ösmer
mondjátok:
jez mikor aluszik
jez ez ördög
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otthun
ha e pár napra hazamenek
mas ember vagyok, jefogult
mind ha fejbe ütött vuona valaki
jecsuszik ez idüöm
és minden sorokba nekemugrik
e multom
öregapám lakodalomkalaptja
e bucsuzuoleviel ez elsüö szeretüömtü
egy oskolafüzetem egy ötösje egy
„csak éccér íl ez ember” cimüö
irományra
ha barátokat hozzok velem
nem iertik hogy mier
uorakáthosszan beszinünk
autuobalesetékrü, ez erdüökrü
hogy mennyit fizetnek idien
e gabonáier meg e buzáier meg
a fáier
nem iertik hogy tulajdonkípen
oaru beszinünk mit legjobban
szeretnünk, e hatarunkru,
e faluru
anyámje jemennünk
e temetüöbe muskátlit
üötetnyi
mikor visszagyünnünk
anyámnak vides e szémé
ez ennyiem szároz
ez ebid elüött beszigetnünk
ez unokatestvíremnek e családjáru
nímetországba
ez amerikai barátnüömrü
nem beszinünk
igy is megiertjek
hogy mirü van e szuo
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anyám meg ien
kiet véterán
e partizánháborúba
tudjok mind e ketten:
e szerelem e klasszikus árulás

étinieni
minden reggée ötuorakkor
mind más világbu küölök fe
kümenek üres istáluomba
ílet hosszú szokás után
é kis szuomát rakok fe
e ruodásig mieg jecipüölök
e buodba má kürándulás
idien nem mentem má erdüöbe
e botom mind é darab vas
ez unokámieg nem iertennek
kaszányi egyik se tud
e nagyszekierünk lassan romlik
nincs kerieke, csek öreg rúd
e fejkendüömet összöhúzom
e kötinem is rongyos má
ragadok a konyhába
mind é lusta húsbogár
e világomat jevesztéttem
görbe lettem mind e druot
kit szerettem e temetüöbe
belemfolytotta a szuot
egyre magassabb lesz e liepcsüö
egyre hidegebb e der
minden nap mind három számit
ha má ez ördög minden este
e keritisig gyünnyi mer
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szabad
nímetü musszain
jegyet vennyi
				bevásárunyi
				
aduot fizetnyi
				
cimünket levielre irnyi
				oskolába mennyi
				kinoba mennyi
				diskóba mennyi
				ujságot olvasnyi
				házosságot bejelenkeznyi
				születist bejelenkeznyi
				halált bejelenkeznyi
				
örökölnyi
				utlevelet kírnyi
				fürersaint csinányi
				autuot vennyi
				
büntetist fizetnyi
magyaru szabad
rokonyokje beszinyi
				dalárdába ínékünyi
				tánccsoportba táncunyi
				templomba mennyi
				imátkoznyi
				temetisékre mennyi
				temetisékre, temetisékre
lábjegyzet		
				
				
				

bocsánatot kírék, majnem jefelejtettem hogy
issze e biruoságná, perbe, ott beszihettnünk
magyaru. Csek hogy, sajnos, nem vannunk mind
bünözüök!
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e jegyzetfüzetémbe
e jegyzetfüzetémbe
találtam e vín récéptét
kábosztásrítesnek
osztán jez is
mieg mind hozza vissza
bajerországba vuotam
mikor utuolán
csinátam jezt e rítest
egyedi vuotunk e lakásba
ettek e rítest
osztán ittunk hozza
e juo üög bort
osztán má korán
menntünk ez ágyba
hagattam ez esüöre
e fákba
meg e terasszon
osztán nyugottan
irzéttem magamat
tennapelüöt megint
megcsinátam jezt e
kábosztásrítest
de valahogyan
nem segittet többet
hogy miegéccer
ollan nyugottan
irzéttem vuona magamat
Forrás/Quelle: Műhely (10. évf., 5. sz./1987).
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kutyadal

Hundelied

a kutyák telihoadná
íje lesik ez iegét
meg e csillagokat
meg e huodot
osztán ugatnak
meg vinzliznek
irigyen nízik
ez embereket
mert oaszt hiszik
hogy ez emberek
ha émásje beszinek
nyilatkozatokat cserienek kü
e világegyetemnek
e csodálairu
oaszt hiszik
hogy ahun nyelv
ott egyetiertis is van
igy tívednek
e kutyák

bei Vollmond
betrachten die Hunde nachts den Himmel
und die Sterne
und den Mond
und dann bellen sie
und winseln
mit Neid
sehen sie den Menschen
denn sie glauben
daß die Menschen
wenn sie miteinander reden
Informationen austauschen
über die Wunder
des Weltalls die Hunde
sie glauben
daß wo Sprache ist
auch Verstehen sei
so irren sich
die Hunde
Forrás/Quelle: „Kleine Literaturen in Österreich”
(3/96, 20. Jg.).
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IMRE SAMU
Imre Samu 1917-ben Felsőőrött született. A pápai református gimnáziumban érettségizett, majd a debreceni
egyetemen magyar-latin szakos tanári
diplomát szerzett. A kolozsvári egyetemen, majd a kolozsvári Erdélyi Tudományos Intézetben dolgozott. A Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos kutatója, igazgatóhelyettese majd ügyvezető
igazgatója volt.
Tevékenységének középpontjában a
magyar nyelvjárások kutatása állt. Első
tudományos közleményei szülőfaluja,
Felsőőr nyelvjárását tárgyalták.
Rendkívüli munkájáért számos magas
állami és tudományos kitüntetésben részesült. 1990-ben Budapesten hunyt el.

SAMU IMRE
Samu Imre wurde 1917 in Oberwart geboren. Er maturierte am Reformierten Kollegium in Pápa, danach studierte er an der Universität
von Debrecen Ungarisch und Latein. Er war Mitarbeiter an der Universität und später des Wissenschaftlichen Institutes von Siebenbürgen
in Klausenburg. Er war Forscher, stellvertretender Rektor und danach
geschäftsführender Direktor des Instituts für Sprachwissenschaften
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Im Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten stand die Erforschung ungarischer Dialekte. Seine ersten Publikationen beschäftigen
sich mit der Mundart seiner Geburtsstadt Oberwart.
Als Anerkennung seiner wertvollen Tätigkeit erhielt er mehrere staatliche und wissenschaftliche Auszeichnungen. Samu Imre verstarb 1990
in Budapest.
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A régi világ – történetek
I.

Elüöbb ez embër hosszi nyáron át üörzött. Nadzs embërëk is csek
üörisztek. Nadzs leginëk, tizënnyuoc-husz esztendüös leginëk, mëk
csek it karikásztak fë s lë. Nëm dúgozott e níp felëfërtáját së, ez embër mind e legelüöm vuot. Termesztëtteg bikkënt, árpát mëg borsuot.
Jeszt összökevertik, jeszt ëttik.
Birtoka nëm vuot akkor ëdzs embërnek felë së, mind mua. Jez ez egis
Sürüö mëg uaz e rísz, múta fë lët mírvie, csek uazúta lët hasznávië.
Akkor uattu fítek, ha nëm lëhet üörzennyi, nëm lëhet marhát tartan�nyi. Pejg akkor ojjam marhág vuotak, tavaszje majnëm fëdűtek.
Mëg marhája is alig vuot ëdzs embërnek kettüö-három, lekfëjjebb
nídzs. Kiët tehem mëk kiëd bordzsu, de uazok is ojjan rosszag vuotak,
alig állottak e lábokon.
(Elmondta: Imre Sámuel, 78 éves ref. földműves, 1939.)
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II.

Elüöb rígëm miëk tiëlën csípütek. Ijjenkor berámuták e gabonát, tiëlën
ë hárman-nídzsen összöállottak, osztán ha ëddzsik helën jevígesztik,
mëntek e másikho. Ëddzsik e másiknak segitëd, de nëm pínziër, csek
úk köszönyömszípëniër. Ídzs osztán jecsípütik e gabonát e tiëlën. E
masinát elüöb nëm ösmertik. Má íl lëhettem tisz-tizënkiët esztendüös,
mikor lëtt Üörbe masina. Ejsüöbe csek csíplüömasina vuot, miëg juo
sokára lëtt osztán rá, hodzs vuaruomasina is lëtt. Mikor má csíplüömasina lëtt, uaszt kiëzje hajtották. Körübelü nídzs embër hajtotta
jeszt e masinát. Vuot ë nacs Tőj (= Tölly, családnév) niëmma, e Tőj
Lidinek e tezsvírdzsë, uasz szokott e füö masinahajtuo lënnyi Üörbe.
Ha csek lëhetëtt, uaszt híták, mer juo erüözs vuot. E hajtuok má fizetist is kaptag, de e csíplüöknek nëm vuot. Jemëntek kiët-három
szomszid, osztán ícs tiëlën jefodzsott. Mëg nëm is termëtt án uannyi
gabona, mind mua. Mësszirü së dúgosztak uannyit, mind mua. De ez
egiz városi birtokom mind üörisztek, ez egis Sürüö csög-bög vuot, ez
egis Sürüön üörisztek, e marha bujkád bendë. Mas mëg mënnyi röngeteg gabona terëm itt ez egis Sürüön. Ojjan helekëm mëg, mind e
Hosszivüödzs, mëg e Szüöllüök, füödeg vuotak. Künd e Szüöllüögbe –
aziër Szüöllüök, mer szüöllüöhëdzs vuot – mëg is látnyi, vannak ojjan
helek ehun e pinciëg beomlottak. E miëng vígin is mëglátnyi, ehum
beomlott e pince.
Öregapa beszit rúla, hodzs ez erdüögbe nekik izs vuot szijafájok sokájig ott, akkor ez egisz szüöllüö vuot, más mëg erdüösíg ez egisz. Isten
tuddzsa mijiër, talán nëm diszlëd, de uabba hatták e rígi öregëk. De
jem má rígëm vuot ám, mer ot má nacs firiszfág vannak mua. Miëg
öregapám is csek údzs beszit rúla, ehodzsan hallotta, mer jem má
nadzson rígëm vuot, talám miëg akkoriba lëhetët, mikor ez Ösztörmembe miëg e Prédikátorít e papej vuot, mëg mikor miëg ot templom
vuot.
E pápista templomot is miëg, aszondzsák, e pogányok ípütik, jezëktü
jevëttik a kálvonisták, jezëktü mëg e pápisták.
Aszondzsák, rígëm mikor küdzsüttek e pápista temetüöbü, ot nacs
kűjjeg vuotak, rajta vuot valamëlik kálvonista nadzs ur nevë. Rígën
ott e pápista templom környikim vuot e temetüö. Mikor e vasutat ípütik – lám ott igëm mí e vasut – akkor is sok csontot találtak ott.
Mikor jevëttik e pápisták, akkor lët, hodzs idë e Pinka füzessibe ípütek
templomot e kálvonisták fábu, zsupfödiëlje. Üldösztik űket, szëginëket!

ŐRSÉG

45
III.

E kössikházám vuot ë rígi kömv, uabba mëgvuot mindën, hok ki nëmës,
ki nëm, ki dzsüd be kísebben. De igër rígi kömv vuot ám – mondom –
miëk përgamëntre vuot irvua, úcshodzs olvasnyi is alig lëhetëtt.
E nëm nëmësseknek itt e szomszit kössígëgbe, e jobbádzsoknak vadzsonnyok szërint këllët ruobatunyi, mëg mindën tizedik kívit lë këllëtt
annyi. Nálunk jen nëm vuot mëg. Id valakinek ha nëm izs vuot uannyi
birtoka, hom mëgíhetëd vuona belüöllö, ha napszámba járt is, aziër e
maga ura vuot.
Ajsuoüör mindig igën ëdzsüttiërzëd velenk. Ha mullaccság vuot, e besorozot katonák fëdzsüttek hozzánk, ha od vuod valami, akkor mëg
mi mëntünk lë.
Mast iszë má nëm, de rígebbem vuotak nadzs verekëdisëk is. Különössen e rüökiën. Pünköst hetfën tartották künd e Dzsöpön. Ojjam
bucsufiëli. Ha valakineg valami tartozássa vuot, uaszt mind jerre tartogatta, hom majd e rüökiën jeintiëzzëk. Elüöttö valuo nap Szentelekëm vuod
vásár. Oda akkor mindënki
jemënt, má csek aziër is,
mer visszának udba esëtt
e rüöke. Szentelekël leginkáp kaszavásár vuot, mer id
vuot má e sziënakaszálás.
Jevvie e kaszávie szoktak
ütnyi osztán. Nëm az elivie,
hanëm e nyakávie. Soknag
bevertik án e fejit! Bicskáznyi nëm igën szoktak, miëg
ütlegët së igën hasznátak,
csek úcs kiëzje. De nëmcsek it, henëm mullaccsák
së igëm fút lë verekëdis niëkün.
Forrás/Quelle: Imre Samu,
A felsőőri nyelvjárás
(Akadémiai Kiadó, 1971).
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STERNICZKY FERENC
Sterniczky Ferenc 1907-ben Felsőőrött született.
Gimnáziumba Felsőlövőre járt, utána autómechanikusi iskolát végzett. Bécsben a munkásegyesület és dalárda tagja volt, Felsőőrött a katolikus
egyházközség színdarabjaiban játszott. A BMKE
vezetőségi tagja, a helyi kultúrmunka szorgalmazója volt. Önfeláldozó munkával szolgálta az őrvidéki magyarok ügyét.

FERENC STERNICZKY
Ferenc Sterniczky wurde 1907 in Oberwart geboren. Er hat das Gymnasium in Oberschützen besucht und danach Automechaniker gelernt.
Er war Mitglied des Arbeitervereins und des Gesangsvereines in Wien,
in Oberwart hat er bei den Theaterstücken der katholischen Pfarrgemeinde mitgewirkt. Er war Vorstandsmitglied des BUKV und er setzte
sich aktiv für den Erhalt der lokalen Kultur ein. Mit seiner aufopfernden
Arbeit stellte er sich ganz in den Dienst der burgenländischen Ungarn.
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A felsőőri hetivásár és a borbélyinas esete
– Élő hagyományaink sorozat
Felsőőrben 1841 óta van hetivásár.
Egy szerdai napon – a királyi engedély felolvasása után – úgymond
villámlás és mennydörgés, mozsarazás, és mind a három templom harangzúgása mellett nyílt meg az őri
hetivásár.
A nép mindig jobban és jobban megismerte és hozzászokott a vásár látogatásához. A hetivásár a későbbi
„Erzsébet királyné” nevű sétányon játszódott le. A gazdák gyümölcsöt, tojást, szalonnát, füstöltet, ősszel a termékekből kerékrépát,
káposztát, stb. vittek a vásárra.
Nagyon fontos része volt a vásárnak mint a tehén-, mint a sertésvásár
is, és évente négyszer az országos vásáron a lófelhajtás. A tehénvásár
nyáron 7 órakor nyílt meg. Addig a hajdúk a vásártér előtt feltartották
a felhajtást, közben helypénzt szedtek és várták a bírót, aki megnyitja
a vásárt. Kevéssel 7 előtt jött a bíró a segédbíró kíséretében, zsinóros
kabátban, ezüstgombos mellénnyel, a két mellényzseb közt vastag
ezüstlánccal, a végén az órával. Amint odaér, kiveszi az órát a mellényzsebéből és e mondással: „Hadd szóljon” megnyitotta a vásárt. Ez
a kifejezés minden szerdán megismétlődött, nálunk Felsőőrben pedig
közhasználattá is vált. Nyáron például a cséplőgép megindítása előtt
a gazda körülnéz, látja, mindenki a helyén van, akkor „hadd szóljon”
mondja Isten nevében és megindítja a gépet. De a környékbelieknek,
a magyarul jól beszélő horvátoknak és másoknak is a fülébe ment e
különös kifejezése. Én magam például Bécsben, ahol 20 évig dolgoztam, olyan emberektől, akik 50 km-re laknak Felsőőrtől, hallottam:
„Hadd szóljon, mint az őri hetivásár.” Ez is bizonyítja, hogy közhasználatúvá vált e kifejezés.
A vásárral kapcsolatban megemlítendő a borbélyinas esete egy vidéki
szerdai vendéggel. Miután a házitehén adás-vevésénél szerettek a háziasszonyok is ott lenni, a férjeknek előbb a borbélyhoz kellett menni
a 3-4 napos szakállal. Gyula bátyám, aki most 92-ik évében Klagenfurtban élvezi nyugdíját, mint a városi színház színezője és fordítója,
1912-ben ment borbélyinasnak itt Felsőőrben. Megemlítendő, hogy a
borbélyok abban az időben még nem használtak ecsetet. A többnapos
szakállt egy csészében vert habbal és a kézben tartott szappannal
dörzsölték be.
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A vidéki szerdai vendég leült fáradtan a kényelmes puha karosszékbe
és érthető, hogy hamarosan el is aludt, közben még a száját is eltátotta.
Gyula bátyám keni ám a habot a szappannal együtt és dörzsöli vagyis
puhítja a szakállt. Egyszercsak az amúgy is síkos és lapos szappandarab becsúszik az alvó szájába, aki nyel egyet és a szappan eltűnt. Szegény gyerek meg is ijedt, de elvégezi a borotválást. A vendég távozása után lelkiismeret furdalásból elmondta a főnöknek, hogy mi történt
és hogy nem kell-e majd meghalni a vendégnek. A főnök mosolyog is,
meg nem is – nem volt nevető ember – csak ezután nagyobb darab
szappant adott a gyerek kezébe.
Egy hét múlva ismét jött a vendég. A főnök érdeklődik, hogy a múltheti vásáron vett-e tehenet? A vendég nagy örömmel mondja, hogy
nagyszerűen sikerült a vásárlás, igen jó, jámbor állat, jól tejel, nagyon
örülünk neki. Csak útközben volt kellemetlensége, kétszer is hirtelen
félre kellett menni. „Talán a pájsli volt egy kicsit zsíros.” „Az lehet, az
lehet” volt a válasz. Aztán jó egészséget kívánva eltávozott.
Forrás/Quelle: Őrség # 25/1990.

Szellemek a felsőőri középső malom táján
– Élő hagyományaink sorozat
A Pinka folyó már szabályozott új medrében folyik szép csendesen,
néha sebesen, néha felbőszülve. A vén felhagyott meder helyenként
még teljes kiterjedésében üres és betöltésre vár. A mező felé vezető
út, amelyen az új polgárok /cigányok/ jártak haza, még nem volt kiépítve. Aszfaltnak még nyoma sem volt, és így késő ősszel és télen
– fagy esetén – a szekerek mély, járhatatlan csapákat hagytak maguk
után. Egy hideg fagyos téli estén B. Miska megy hazafelé éjjel úgy 11
óra tájban sportértekezletről. Gyenge felhőzet mellett holdvilág szolgált sejtelmes világításul. Egyszerre egy kis forgószél támadt és a vén
Pinka medréből félelmetes szellemalakú látvány emelkedik a magasba. Miskánk gondolván „szégyen a futás, de hasznos”, szaladni kezdett. A vén Pinka medrébe ugyanis a nyomdákból vékony és könnyű
papírszeleteket hordtak ki, amelyekkel a szél könnyen játszott.
A mi jó Miskánknak másnap gipszben volt a lába.
Forrás/Quelle: Őrség # 24/1989.
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„Ficségássé ál (fütyülje el) áz ázrádés úr” vagy Pempel Jancsi,
az ezredkürtös – Élő hagyományaink sorozat
Felsőőrben és a szomszédos községekben sok olyan család volt, ahol
hiányzott a gyermekáldás. Ezek a családok a szombathelyi gyermekotthonból vettek magukhoz gyermekeket nevelésre, munkára. Nem
egy esetben előfordult, hogy a gyermeket adoptálták. Mivel akkor még
felekezeti iskolák voltak, ezekről a gyermekekről pedig az állam gondoskodott, részükre állami iskola épült. Már az első világháború előtti
években ebbe az állami iskolába jártak a mi cigányaink is, köztük egy
Nardai János nevű, akinek a saját népe adta a „Pempel Jancsi” nevet.
Besorozták katonának, ahol kürtös lett. Könnyen megtehette, mert
az alsó- és felsőőri cigányok „trottyosok” voltak, azaz fuvós-zenészek
különböző rezesbandákban. A szolgálati idő leteltével a százados szerette volna Pempelt megtartani, azért marasztalni kezdte: „Maradj
itt, Pempel, jó dolgod lesz, lóháton járhatsz, csillagot is kapsz.” De a
mi jó Pempel Jancsinknak az arany-szabadság kedvesebb volt a lónál
és a csillagnál. Azonkívül a kedvese járt az eszében, aki őt epedve
várta. Illedelmesen megköszönte az ajánlatot. „Készéném á százádos
úrnák á csillágot, ván ínnékám szíp csillágom odáházá.” Leszerelt. De
kitört az első világháború, és újra be kellett vonulnia. Ezredese megkérdezte: ismeri-e az ezred indulóját? Erre így válaszolt: „Ficségássé
ál ázrádés úr á nótáját.” Az ezredes elfütyülte a jól ismert dallamot.
Pempel felemelte a trombitát, és belefújt – szerinte nagyon óvatosan –,
de az ezredes a füléhez kapott, és fölkiáltott: „Várjál, várjál, be kell
dugni a trombitát, mert nagyon hangos!” Katonás gyorsasággal ez
meg is történt. A jól megtermett, erőteljes férfi bele is fújt a trombitába, de úgy, hogy néhány ütem után a gyönge réz bádogja hosszában
fölhasadt. Pempelből ezredkürtös lett; megállta a próbát.
A háború befejeztével szerencsésen hazatért. Itthon folyatta cigánykovácsmesterséget: a gazdáknak fejszét, kapát, ásót élezett, répavágófogakat kovácsolt.
A 20-as évek elején majdnem minden községben emlékművet állítottak az elesett hősöknek. Így Felsőőrött is. Az emlékmű leleplezése
alkalmával, miután Bajcsy Gyula ref. püspök-helyettes, majd Geiszlinger Pál ev. lelkész és dr. Michel Károly a későbbi prelátus elmondták
beszédüket, még egyszer „szolgálatba lépett” Pempel Jancsi, és hos�szan, elnyújtottan elfújta az elesett hősöknek a takarodót. Megható
jelenet volt, kevés szem maradt szárazon. Az emlékmű előtt levett
kalappal elhaladva mindig eszembe jut „Pempel Jancsi”.
Forrás/Quelle: Őrség # 15/1981.
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Gyerekvásár és egy őriszigeti útja Szigetvárra
– Élő hagyományaink sorozat

A ma 83 éves őriszigeti Thék János elbeszélése szerint a szigeti fiatalság, a legényeket értve, nagyrésze iparos pályára lépett.
Talán azért is, mert abban az időben nem volt divat az „egyke” vagyis az egy gyermekes család. A kis birtokokat meg nem lett volna jó
fölaprózni. A szigeti kőművesek és ácsok, meg egyéb iparosok is még
Szarajevóig is eljutottak. Az útrakelést már gyermekkorukban megszokhatták, erre utal egy különös szokás a múlt századból. A stájer
hegyi falvakból, ide, magyar földre jöttek, hogy a nyári hónapokra
állatokat őrző gyermekeket felfogadjanak. Városszalónakon volt a
szerződtetés a gyermekek szüleivel, Péter és Pál napja táján. Ezt a
különös módot, amire más idős szigeti is emlékszik még, „gyerekvásárnak” nevezték.
Thék János anyai öregapja, Pongrácz János a múlt század közepén a
szomszédos Vasvörösváron, az Erdődy kastély közelében pincérséget
és hentesmesterséget tanult. Utána egy évig Bécsben próbálkozott,
de ott sehogyan se érezte magát jól. Hazajött, de itt meg nem volt
munka. Elhatározta hát, hogy útrakel Szigetvárra, személyesen megismerni, és szerencsét próbálni a híres „rokon”-nevű városban. Vasútnak ekkor még nyoma sem volt, gyalogszerrel vágott neki az útnak,
tarisznyával a vállán, bottal a kezében. Hogy hány napig ment, nem
jegyezte fel. Egyszer úgy estefelé, dombos vidékre került, ahol erdők
egymást érték, a Bakony nyúlványai lehettek.
Egyszer csak valami fényt pillant meg a távolban. „Hála a jó égnek!
Ez talán csárda.” – gondolta. És az is volt. Bemegy nagybátran, jó
estét kívánva és elmondva útjának célját. De még be sem fejezte
mondókáját, nyílik az ajtó és vagy tíz betyár lép be a csárdába, akik
már nyilván nyomon követték az erdőben. A „kivagy-mivagy” után az
asztalhoz ültették és étellel-itallal jóltartották. A kimenést azonban
reggelig szigorúan megtiltották neki, amíg ők el nem távoznak. Mivel
fizetnie nem kellett, eszébe jutott a költő, aki így jellemezte az alföldi
betyárt:
Be-benézök a bugaci csárdába,
Öszöm, iszom, kedvem szörént rovásra;
Ölégségös hitelöm van ott néköm;
Mögfizetök, böcsületöm nem sértöm. /Petőfi: Hírös város .../
Megérkezett Szigetvárra, ott munkába is állott és tizenegy évig mint
pincér dolgozott. A nép nagyon megszerette, ő pedig minden alkalommal hangoztatta, hogy ő őri-szigeti.
Forrás/Quelle: Őrség # 19/1985.
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AZ ŐRVIDÉK ELBESZÉLŐ KULTÚRÁJA, NÉPI MESEMONDÁS
A burgenlandi magyar településeken a mesemondás és -hallgatás
szervesen hozzátartozott a falu kultúrájához. Az őrvidéki mesemondás
nemcsak kulturális jelenségként figyelemre méltó, hanem közösségépítő szempontból is példaértékű volt. Saját tájszólásukban előadott,
a helyi szokásaikkal és hiedelemvilágukkal kapcsolatos történetek
fennmaradása kultúrkincsnek számít, mely az adott településre jellemző sajátosságokat hordoz.
Minden településnek megvoltak a mesemondói, így például Felsőpulyán az „Öreg Kilenc” néven ismert Ribarics János, Őriszigetben
Pathy Sámuel, Kálmán Mária, Alsóőrött Csulak Roza. A falvakban mesélt történeteket Gaál Károly néprajzkutató jegyezte le az Aranymadár című kiadványban, mely Csulak Roza (Bába Roza) elbeszélése
alapján kapta címét. A madárka alakja jelképesen a helyi magyarság
sorsát ábrázolja.

ERZÄHLKULTUR DES BURGENLANDES, VOLKSMÄRCHEN
In den ungarischen Dörfern des Burgenlandes war das Erzählen und
das Anhören von Geschichten und Märchen ein fester Bestandteil der
Kultur. Das Erzählen von Geschichten ist nicht nur als kulturelles Phänomen zu sehen, seine beispiellose Wichtigkeit liegt in seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Die Geschichten, die im Dialekt vorgetragen
wurden, sind beeinflusst von den dörflichen Bräuchen und der Glaubenswelt und gelten als Kulturschatz, welcher die Eigenheiten des
Dorfes in sich trägt.
Károly Gaál hat in seinem Erzählband mit dem Titel „Aranymadár”
(Goldener Vogel) Geschichten unter anderem von János Ribarics aus
Oberpullendorf, Sámuel Pathy und Mária Kálmán aus Siget in der Wart
oder Roza Csulak aus Unterwart aufgezeichnet. Der titelgebende goldene Vogel in einer der Geschichten von Roza Csulak symbolisiert das
Schicksal der Burgenland-Ungarn.
Forrás/Quelle: Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Őrvidék értékei/
Schätze des Burgenlandes, 2. überarbeitete Auflage/átdolgozott kiadás 2019.
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RIBARICS JÁNOS, AZ „ÖREG KILENC”
Ribarics János 1887-ben született Felsőpulyán, egy kilencgyermekes
zsellércsaládban. Már gyermekkorában szabadideje jó részét a szegényházban töltötte, s eleven eszű gyermek lévén, az ott hallottakat elraktározta. Lassan, remegő hangon mesélt. Előadásában minden szónak, minden hangsúlynak külön jelentősége volt. Gaál Károly
ötvenegy meséjét jegyezte fel. Ezeknek cselekményfonalát olyan élvezettel sodorta, s olyan választékos szóanyaggal ruházta fel, hogy
hallgatóit történetein keresztül szinte átvezette a mindennapi élet valóságából a nem létező mese világába. Klasszikus mesélő volt ő, aki
mesemondást a művészet szintjére emelte.

JÁNOS RIBARICS
János Ribarics wurde 1887 als eines von neun Kindern einer Zinsbauer-Familie geboren. Bereits in seiner Kindheit verbrachte er den
Großteil seiner Freizeit im Armenhaus und nahm als schlaues Kind
alles dort Gehörte in sein Gedächtnis auf. Er erzählte langsam und
mit zittriger Stimme. Jedem Wort, jeder Betonung kam in seiner Darstellung eine besondere Bedeutung zu. Károly Gaál hat 51 seiner Geschichten bewahrt. Diese weisen eine derart packende Handlung und
Wortgewandtheit auf, dass die Zuhörer beinahe unbemerkt aus dem
realen Alltag in eine irreale Märchenwelt entführt werden. Er war ein
klassischer Geschichtenerzähler auf höchstem Niveau.
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Aki szebbet álmodik
– Élő hagyományaink sorozat
Hát vót egy pap. Szeretett vadászni. A cigány meg lakott a kertye
végibe a pap lakásáná. Foggya a puskát a pap, kimegy a kertbe.
Odakiját a cigánynak. Aszongya: „Gyere velem hajtani,” aszongya.
„Emennyünk vadászni.”
Hát egy jó suhánkát fogott a cigány, meg hát mentek hát az erdőn.
Főugrik egy nyul. Pap rákaptya a puskát: „Hupp!” A cigány a botot:
„Hupp!”
Hát a cigány fogta a nyulat. „Plébánosúr, eszt én lűttem, ez az enyim.”
Aszt felelte: „Hű, már cigány. Hogy tuttad vóna” aszongya, „te lűnni,
hiszen csak bot van a kezedbe.”
„Lűttem! Téved, plébánosúr,” aszongya, „én lűttem. Az Isten akarta,
esűtt,” aszongya.
Hát meg ment a vadászat tovább, míg be nem estölöttek. Aszongya a
pap: „Jó van, cigány, na hát most evisszük a nyulat hozzám. Amellik
szebbet tud álmodni az éccaka, azé lesz a nyul.”
„Ittmaracc cigány, nálam alszó.”
Hát a cigány furtonfurt a kulcslukon leselkedett, hogy hogyan késziti
el a szakácsné a nyulat. Hát el is készitette. Cigány aszt is meglátta,
hovatette.
Mikor nyugovóra tért a pap is, a szakácsné is, a cigány főket. Neki a
nyulnak. Bevágta, megette.
Regge gyün a plébános: „Na, cigány, mit álmottá?”
„Ej, tisztelendő úr,” asszongya, „én igen szípet álmottam. Deja tisztelendő úr mit álmodott?”
„Én szépet,” aszongya. „Két angyal gyütt,” aszongya, „a mennyekbű
létrán. Megfogtak, vezettek a létrán fö ja menyországba,” aszongya.
„Igen, igen, plébános úr,” aszongya, „én is láttam. Aszittem má ugyse
gyön többé vissza, hát én megettem a nyulat.”
Forrás/Quelle: Őrség # 32/1995.

ŐRSÉG

54
PATHY SÁMUEL (SAMU)

1891-ben Őriszigetben, Burgenland egyik legkisebb falujában született Pathy Samu bácsi. A 19. század második felében főleg a férfiak
a falun kívül, vándormunkásként – ma ingázóknak neveznék őket –
tanultak mesterséget. Így lett Pathy Samuból ács. Mostarban a pioníroknál is ácsként szolgált. Innen származik a „vízilánnyal” kapcsolatos élménye, amelyet újra és újra elmesélt.
A férfiak vándorlásával függ az is össze, hogy többségük többnyelvű
lett, míg az asszonyok csak egy nyelven beszéltek. A szigeti evangélikus egyházhoz tartoztak a jobbágyi magyar és a kiskarasztosi német
nyelvű parasztnemesek is. A közös vallás erősebb volt, mint a nyelvi különbözőség, ennek következtében sok volt a vegyes házasság.
Mindez azt jelentette, hogy a szigetiek kommunikációs kultúrájukban igen sokoldalúak lettek, ugyanakkor azonban a pinkavölgyi, más
vallású településekkel alig tartottak kapcsolatot, az itteni magyarságon belül a szó szoros értelmében szigetet képeztek.
Aki fiatal korában a katonaságnál mesemondó lett, az történeteit
nem a faluból, hanem a legénységi szobából gyűjtötte össze. Egyes
személyeknek volt ugyan meserepertoárjuk, de ők ezt otthon csak
akkor adták tovább, amikor nyugállományba vonultak, nagyapaként
meséltek unokáiknak. Pathy Sámuelt a munkás mesemondók közé
soroljuk. Anyagát ugyan Őriszigetben gyűjtötték össze, tévedés lenne azonban azt mondani, hogy ezek jellemzőek a településre. Pathy
Sámuel 1967-ben halt meg Őriszigetben, s vele együtt a meséi is
eltűntek.
SÁMUEL (SAMU) PATHY
Sámuel Pathy wurde 1891 in Siget in
der Wart, in einem der kleinsten Dörfer des Burgenlandes geboren. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlernten hauptsächlich Männer als Wanderarbeiter ein Handwerk außerhalb
des Dorfes, heute würde man sie als
Pendler bezeichnen. So erlernte auch
Samu Pathy den Beruf des Zimmermannes und diente als solcher bei den
Pionieren in Mostar. Von dort stammt
auch sein Erlebnis mit der Meerjungfrau, welches er wieder und wieder erzählte.
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Die Wanderarbeit der Männer brachte auch mit sich, dass die meisten
von ihnen mehrsprachig wurden, während die Frauen einsprachig
blieben. Zur evangelischen Kirchengemeinde Siget gehörten auch
der ungarischsprachige Bauernadel aus Jabing sowie der deutschsprachige Bauernadel aus Kleinbachselten. Das gemeinsame Glaubensbekenntnis stand über den sprachlichen Unterschieden, daraus
resultierten viele gemischtsprachige Ehen. All dies bedeutet, dass
die Kommunikationskultur der Sigeter sehr vielseitig war, gleichzeitig
pflegten sie kaum den Kontakt zu Siedlungen anderen Glaubens im
Pinkatal und stellten so im wahrsten Sinne des Wortes eine Insel innerhalb der hiesigen Ungarn dar.
Wer in jungen Jahren im Wehrdienst zum Märchenerzähler wurde,
sammelte seine Geschichten nicht innerhalb des Dorfes, sondern vielmehr im Mannschaftsraum der Kameraden. Einige Personen wiesen
sehr wohl ein Repertoire an Märchen auf, aber sie gaben dieses zu
Hause erst dann weiter, als sie in den Ruhestand traten, als Großvater
erzählten sie ihren Enkeln Geschichten. Sámuel Pathy ist den Arbeiter-Märchenerzählern zuzuordnen. Obwohl seine Geschichten in Siget
in der Wart aufgezeichnet wurden, sind sie keinesfalls als dorftypisch
zu bezeichnen. Sámuel Pathy verstarb 1967 in Siget in der Wart und
mit ihm verschwanden auch seine Märchen.

Vizilány
Én láttam a vizilányt.
Az Adria-tengerbe fogtak egyet ugyebár. Asztán kihoszták.
Lenn Mostárba vótam.
Hát hogyan néz ki? Emondom az egész állását. Hát, egy hal idájig
derékig. Fenn meg nő. Kis feje van neki, két szeme.
Orra, haja mindene van. Meg van neki két kis melle ugye.
De lenn hal.
Hát a vizbe van az a vizilány.
A vizbe él, ahogyan sokszor hallák. Ezek a tengerészektű hallottam
ugye. Mongyuk, itten a katonaságná. Műszaki csapatokná vótam, a
hidászokná. Azok mind vizenjáró ember jobban.
Ugye azok molnárok, hajósok.
Úgy hallották, éccaka énekűni hát eszt.
Forrás/Quelle: Gaál Károly, Aranymadár –
A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája (Szombathely, 1988).
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Mesél a 150 éves Pathy-ház
(elmondta: dr. Platthy György, a Pathy-ház felújítója, 1999.)
Volt idő, amikor az emberek meséltek. Még 1962 körül is. Ilyen mesélő ember volt Pathy Samu bácsi, aki azóta már régen ősei mellett
nyugszik.
Ő mondta el, hogy annak idején Szigetet nem jó helyre építették. Az
igaz ugyan, hogy a postaútról nem látták meg a törökök, határa is
elégséges volt, csak arra nem gondoltak, hogy a török mellett olyan
szomszédok is voltak, akik a nagy határt ugyancsak le akarták faragni. S mivel erősebbek voltak, mint a szigetiek, le is faragták. Így aztán
a szigeti határ nagy része a Batthyány és az Erdődy grófoké lett.
Hát mit tegyenek, hová legyenek, saját határukról nem arathatnak,
hát majd akkor aratnak máshonnan! Mire volt jó a stájer szomszédság? Aratásra! Igen ám, de ehhez meg kellett tanulni nekik németül.
Meg is tették, s mivel olyan nemesek voltak, akik szabadon járhattak
mindenfelé, nemcsak hogy rászoktak a kereskedésre, hanem ezen a
téren még hírnevük is nagy lett.
Már 1646-ban, amikor a nemes Eöri-Szigety Szarka Jakab uram elhalálozott, hagyatéka bizonyította ezt, mert a magyar-stájer kereskedés
által Vas vármegye egyik leggazdagabb emberévé lett. S mivel példáját a többi szigeti is követte, a kicsi falu igen meggazdagodott. Nőtt a
falusiak vagyona, s a vagyonnal együtt tekintélyük is.
Mikor aztán II. József császár rendeletére Szigeten is megengedték az
evangélikus eklézsia építését, úgy jött ki az engedély, hogy a lelkésznek németül is kell tudnia, mert havonta egyszer ebbe a templomba
jöttek a „kis-karasztosi Nemes Uramék is”! Azaz a német anyanyelvű,
de szintén magyar nemeseknek számító evangélikus testvérek. Így
aztán az új istenháza igen tekintélyes lett.
Vas vármegyében is nagy lett a szigetiek szava. A falu nemesi központ lett, az evangélikus pinkavölgyi magyar nemesek központja. Ide
tartozott Kiskarasztos és Nemesjobbágyi is. Megnőtt a templom tekintélye és vele együtt növekedett a szigetieké is. Végül már annyira
növekedett, hogy szigeti bekerült Vas vármegye nemes urai közé is:
Pathy József úr Vas vármegye „esküttye” lett, ami azt jelentette, hogy
a kisnemesek egyik legfontosabb képviselőjévé vált.
Nem volt szegény ember, most rangot is kapott, és ezt a rangot meg
is kellett mutatni valahogy. Hát hogyan mutassa ő ezt meg? – gondolkodott. Az lett a döntése, hogy a divattá vált árkádos háza helyett
épít egy nemesi kúriát. Olyant, hogy a nemes vármegye urai is megnézhessék.
Előtte is volt már neki szép háza, meg volt egy szép leánya is, Máriának hívták. Még az épülés előtt ki is házasította őt. Nagy hozományt
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adott neki, s csináltatott számára egy olyan festett lakodalmi ládát,
hogy annak még ma is csodájára járhat, aki kíváncsi rá. Mert, ha
ez mese is, a láda meg van még ma is. Ott áll bent abban a nemesi
kúriában, amit a szintén rég megboldogult Pathy József, Vas vármegye nemes esküdtje 1849-ben fejezett be. Az évet bele is vágatta a
mestergerendába. Lányának, akiért egy kiskarasztosi legény szigetivé lett, a szemben levő telken épített házat, amiben még a dédunoka,
Ritzinger Guszti bácsi bent lakott. Nála is volt dédanyja ládája.
Ezt Pathy Samu bácsi így mondta el. De azt is elmondta, hogy a ládát
Guszti bácsi már csak „répáskiszni-nek” használta, és az ősi kúria is
nagyon sokáig üresen állt.
Amit Samu bácsi mesélt, mese volt, és mégis igaz. Ezt bizonyították
a később előkerült papírok is. Ebben a kúriában egy darab szigeti történelem lett eltemetve. Már majdnem szétesett a láda, már a kúria
vakolata is ugyancsak hullott lefelé, amikor a nemes Pathy család helyett a Túrócvidéki és Nagypalugyai nemes dr. Platthy család kezdte
el a már szinte meghalt ház feltámogatását. S a halott feltámadott.
Ma ott mosolyog ránk a Székpatak partján, elevenen, megfiatalodva,
Dél-Burgenland egyik legszebb kisnemesi kúriája. Műemléknek nyilvánítva hirdeti az élet
nehézségei között mindig utat talált őriszigeti
nemesek múltját, azt a
történelmet, amit mesének mondott el Samu
bácsi,
ami
azonban
mégis igaz.
Aki nem hisz nekem, az
menjen el Őriszigetre és
győződjon meg róla.
Forrás/Quelle:
Őrség # 41/ 1999.
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Geschichte des 150 Jahre alten Pathy-Hauses
(überliefert von: Dr. György Platthy, Instandsetzer des Pathy-Hauses,
1999.)
Es gab Zeiten, als die Menschen noch Geschichten erzählten, so auch
noch um 1962. Solch ein Geschichtenerzähler war Samu Pathy, der
mittlerweile längst bei seinen Vorfahren ruht.
Er sagte, dass Siget damals nicht am geeigneten Ort erbaut wurde. Es
stimmte zwar, dass die Türken das Dorf von der Hauptstraße aus nicht
gesehen haben, nur leider wurde dabei nicht bedacht, dass es außer
den Türken auch noch andere Nachbarn gab, die die Grenzlinien des
Dorfes stetig bedrohten. Und da diese stärker waren als die Dorfbewohner, haben sie die Grenzen auch abgeschliffen. So ging der größte
Teil des Sigeter Hotters in den Besitz der Grafenfamilien Batthyány
und Erdődy über.
Da die Menschen den Ertrag ihres eigenen Landes somit nicht selber
ernten konnten, mussten sie ihr Glück in der Ferne suchen. Und wozu
war die steirische Nachbarschaft gut? Zum Ernten! Aber dafür mussten sie erst Deutsch lernen, was sie auch taten. Und da sie sich als
Kleinadelige frei bewegen konnten, haben sie sich nicht nur an den
Handel gewöhnt, sondern sich in diesem Bereich auch einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet.
Davon zeugte bereits das Vermächtnis des 1646 verstorbenen Sigeter
Adeligen Jakab Szarka, der durch den ungarisch-steirischen Handel
einer der reichsten Menschen im Komitat Vas war. Und da die anderen
Bewohner seinem Beispiel folgten, wurde das kleine Dorf sehr wohlhabend. Mit dem Reichtum der Sigeter wuchs auch ihre Autorität.
Als im Zuge des Toleranzpatentes von Kaiser Josef II. auch in Siget
der Bau einer evangelischen Kirche möglich wurde, erfolgte die Genehmigung dessen unter der Auflage, dass der Geistliche ebenso der
deutschen Sprache mächtig sein musste, da einmal im Monat auch
die Adeligen aus Kleinbachselten den Gottesdienst in dieser Kirche besuchten. Sie waren gleichfalls ungarische Kleinadelige evangelischen
Glaubens, jedoch mit deutscher Muttersprache. Dementsprechend
kam dem neuen Gotteshaus große Bedeutung zu.
Das Wort der Sigeter hatte auch im Komitat reichlich Geltung. Das
Dorf wurde zum Zentrum der ungarischen Adeligen evangelischen
Glaubens im gesamten Pinktatal. Kleinbachselten und Jabing gehörtem diesem ebenfalls an. Gemeinsam mit dem Ansehen der Kirche
wuchs auch jenes der Bevölkerung. Dies gipfelte sogar darin, dass
ein Sigeter in den Rat der Adeligen des Komitates Vas berufen wurde:
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József Pathy wurde zum „Vereidigten” des Komitates Vas bestellt, was
bedeutete, dass er einer der wichtigsten Vertreter der Kleinadeligen
war.
Er war kein armer Mann, zudem erhielt er jetzt auch einen Rang – und
dieser musste schließlich auch irgendwie demonstriert werden. So
dachte er nach, wie er dem Ausdruck verleihen konnte. Er entschied
sich, anstelle der damals in Mode gekommenen Arkadenhäuser ein
nobles Herrenhaus zu errichten. Es sollte sogar den Ansprüchen der
Adeligen Herren des Komitates gerecht werden.
Er hatte bereits ein schönes Haus und zudem eine schöne Tochter, die
Maria hieß. Noch vor Baubeginn hat er sie verheiratet. Ihre Aussteuer war beträchtlich und er ließ für sie eine bemalte Hochzeitstruhe
anfertigen, deren Pracht heute noch bestaunt werden kann. Denn,
wenn dies auch eine Geschichte ist, die Truhe gibt es noch immer. Sie
befindet sich in dem adeligen Herrenhaus, welches 1849 vom verstorbenen József Pathy, Mitglied des Rates der Adeligen des Komitats Vas
fertiggestellt wurde. Die Jahreszahl ließ er im Tragbalken verewigen.
Für seine Tochter und deren Mann, der für sie aus Kleinbachselten
nach Siget gezogen ist, ließ er ein Haus auf dem gegenüberliegenden
Grundstück errichten, in dem noch sein Urenkel Guszti Ritzinger
wohnte. Bei ihm befand sich auch die Truhe seiner Urgroßmutter.
Dies hat Samu Pathy so gesagt. Er fügte hinzu, dass Guszti die Truhe
nur noch als Rübenkiste verwendet hat und auch, dass das alte Herrenhaus über lange Zeit leer gestanden hat.
Was Samu Pathy erzählte, war eine Geschichte und dennoch wahr.
Dies belegten auch später gefundene Dokumente. In diesem Herrenhaus war ein Teil der Geschichte von Siget begraben. Die Truhe brach
beinahe schon auseinander, auch war der Verputz des Herrenhauses
bereits abgebröckelt als anstelle der adeligen Familie Pathy die adelige Familie des Dr. Platthy aus Túrócvidék und Nagypalugya das Haus
in letzter Minute zu neuem Leben erweckte. Es zählt heute zu den
schönsten Herrenhäusern im Südburgenland, steht unter Denkmalschutz und zeugt von der Vergangenheit der Sigeter Kleinadeligen,
die allen Widernissen zum Trotz immer ihren Weg gefunden haben.
Somit ist die Erzählung von Samu Pathy doch wahr.
Wer mir nicht glaubt, soll selbst nach Siget gehen und sich davon
überzeugen.
(fordítás: szerk./ Übersetztung: Red.)
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KÁLMÁN MÁRIA
Kálmán Mária 1886-ban Őriszigetben született. Értelmiségi családoknál, majd Bécsben dolgozott és ott tanulta meg a német nyelvet.
Ezért inkább az irodalmi nyelvet beszélte. Őriszigetben a kisebbségben lévő katolikus közösséghez tartozott. A magyar dialektusa sem
egyezett meg teljesen a falubeliekével, nem azok nyelvtani törvényeit
követte. Sokat olvasott. Világos, tiszta beszéddel adta elő történeteit,
a hiedelemmondák egyik legjobb elbeszélője volt. Idősebb korában
véglegesen Bécsbe költözött, ahol lányánál élt, és inkább német nyelven adta tovább elbeszélésanyagát.
Nyaranként rendszeresen visszatért szigeti házába, ahol azonban
visszavonultan élt. Örökölt, kisparaszti házában nem a falu törvényei,
hanem az ő személyes rendje szabták meg mindennapjait. Szigetben
nem is voltak hallgatói. Az idős asszonyok a mai napig emlegetik bábaasszonyi képességeit is.

MÁRIA KÁLMÁN
Mária Kálmán wurde 1886 in Siget in der Wart geboren. Sie arbeite
bei intellektuellen Familien und später in Wien, wo sie deutsch lernte.
Daher sprach sie eher Hochdeutsch. Außerdem gehörte sie der im
Dorf eine Minderheit bildenden, katholischen Glaubensgemeinschaft
an. Auch ihr Ungarisch unterschied sich von der Sprache der Dorfbewohner, da sie viel las. Sie trug ihre Geschichten mit klarer Sprache
vor und war eine der besten Legendenerzählerinnen. Im Alter ließ sie
sich endgültig in Wien nieder, wo sie bei ihrer Tochter lebte und ihr
Repertoire auf Deutsch weitergab.
Im Sommer kehrte sie regelmäßig in ihr Haus nach Siget zurück, wo
sie zurückgezogen lebte. In ihrem geerbten kleinen Bauernhaus waren es nicht die Dorfgesetzte, sondern ihre persönliche Ordnung, die
ihren Alltag bestimmten. In Siget selbst hatte sie keine Zuhörer. Bis
heute erinnern sich noch einige ältere Frauen an ihre Fähigkeiten als
Hebamme.
Forrás/Quelle: Aranymadár.
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Kicserélt gyermek
Ciklénybe ottan meséték. Eccer egy szülésné vótam, ottannék meséte
egy asszony, hogyhát ü annyira fél itten szülni, mert már eccer kicseréték néki a gyermeket. Kicseréték a gyermekét.
Még én is asztán gondótam magamba, ügyesen kell esztet megcsinálni. Mingyá tettem bele az ágyába egy kést, egy jó nagyot es a fejiné
a rózsafüzert. A zsidókeresztet én nem csinátam rá, hanem a kést, a
nagykést, konyhakést tettem a strózsakk alá. A rózsafüzért a feje alá.
Aszt, talán ők nem is vették észre, de nem lett semmi baj. Még ollan
nagy legény lett abbul a, akit fővettem. Nem lett semmi baj.

A boszorkány béka képében
Hát vótak. Az ember megismerte. Hijába, meg. Má egész ollan más
kinézetésük volt. Mindenféli illesmik vótak.
Mikor én még ojjan fijatal voltam, arattunk. Akkor egy ember volt
az izé, a kaszásom. Asztán ugye az belekaszát egy békába. „Jaj Istenem,” aszongya, „szegény komaasszony.” Így féretette a kaszáve.
Ügyesen. Aszongya: „De kár, talán csak nem vérzi ki magát.”
Ugye minekünk az vicc vót. Na, asztán débe hogyan ettünk, akkor
jött. Jött az a béka. A béka, amejjiket megvágott. Asztán hogyan
ettünk, mer a mezsgyén ettünk, odatett neki egy nagy izé, jó nagy
kalán turósmetéttet.
Osztán hát őssze. Éppen azon az éven vót őssze, az az ember meg
elutazott. Ecce csak gyün egy asszony oda, osztán ád neki egy csomagot. Annak az embernek. Aszongya: „Tessék, itt van a csomag. Jót
tett, ő sok jót tett ővele.”
Megnészte. Aszongya: „Én magát nem ismerem.”
„Na, ha nem is ismer,” aszongya, „de maga nagyon sok jót tett velem.
Emlékszik,” aszongya, „mikor turósmetéttet adott.”
Hát abba az időbe az az ember mindig izét ojjasmit, mindig aszonta:
„Ne báncsátok, kerüllétek inkább ki, arassátok fönn le, haggyátok ottan.”
Most nem hiszem, hogy van, aki bántya. Én se bántom. Had legyen.
Komaasszonynak mongyák, viccbü. Ha valami vót az embernek a
zsebgyibe vagy kezibe, hát attak neki valamit.
Forrás/Quelle: Aranymadár.
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CSULAK „BÁBA” ROZA
Csulak „Bába” Roza 1900-ban született Alsóőrött. Nem csak a falu boszorkányos gyógyítóasszonyaként volt központi személyiség. A belső
fejlődésében megrekedt falu szellemi kultúráját ápolta, fejlesztette
tovább. Az asszonyok minden gondjukkal, bánatukkal hozzá mentek.
Amit elmondtak neki, abban bent volt a falu teljes hiedelemvilága.
Életben tartotta azt, de mindig hozzátoldott valamit.
Nemcsak elbeszélő, hanem író asszony is volt. Erről a háromkötetes
önéletrajzszerű naplója is tanúskodik, és a kézzel írott elbeszéléskötete, amelyben falubeli eseményeket rögzített. Ezek az ő magánéletéhez tartoztak. A nyilvánosság számára ő volt a község költője. Amikor
az anyák napját felülről kezdeményezve bevezették, ő írta a gyerekek
számára a köszöntőverseket. A költő személye a falu lakóinál feledésbe merült, „népköltészet” lett. Ha meghalt valaki, akkor ő már nem
is várt a felkérésre, anélkül is megkezdte a halotti búcsúztató írását.
Több mint száz halottat kísért így utolsó útjára. Búcsúztatói is a helyi
hagyományos formára és tartalomra épültek fel.
„BÁBA” ROZA CSULAK
„Bába” Roza Csulak wurde 1900 in Unterwart geboren und war nicht
nur als Heilerin eine zentrale Figur in der Gemeinschaft. Unbewusst
pflegte sie die Kultur des sich in einer stagnierenden Entwicklung befindlichen Dorfes. Die Frauen kamen mit ihren Anliegen und Sorgen
zu ihr. Was sie ihr erzählten, spiegelte die gesamte Glaubenswelt der
Bevölkerung wider, die sie weitergab und dabei auch weitersponn.
Sie war nicht nur Erzählerin, sondern auch Schriftstellerin. Davon
zeugt nicht nur ihr dreibändiges autobiographisches Tagebuch, sondern auch ihr Band voller Erzählungen, in denen sie die Ereignisse im
Dorf handschriftlich festhielt. Diese waren Bestandteil ihres Privatlebens. Die Öffentlichkeit betrachtete sie als Dorfdichterin. Als der Muttertag ins Leben gerufen wurde, schrieb sie die Gedichte für die Kinder. Die Verfasserin geriet bei den Dorfbewohnern in Vergessenheit,
und die Verse wurden als „Volksdichtung” gehandhabt. Wenn jemand
starb, begann sie unaufgefordert die Grabrede zu schreiben. Mehr als
hundert Verstorbene hat sie so auf deren letzten Weg begleitet. Ihre
Abschiedsworte orientierten sich in Form und Inhalt an den örtlichen
Traditionen.
Forrás/Quelle: Aranymadár.
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Magyar vagyok
Magyar vagyok, Auszrtiában élek én,
Ausztriának a kenyerét eszem én.
Ausztria lett az örökös szép hazám,
Itt tanított magyarul a jó anyám.
Magyar volt e föld, mikor én születtem,
Magyar nótát dalolt anyám felettem.
Anyanyelvem soha el nem feledtem,
Ez a hazám, itt neveltek fel engem.
Itt ragyogott reám meleg napsugár,
Itt mosolygott reám apám s jó anyám.
Itt fognak majd letenni a síromba,
Ott is ringat jó anyám karjaiban.
Ausztriában, Burgenlandban lakom én,
Alsóőrben, szép falumnak közepén.
Ennél szebbet nem keresek sohasem,
Itt fogom majd befejezni életem.
Olyan nagyon szeretlek én, szép hazám,
Vajon meddig ragyogsz rám még napsugár.
Itt takarjon el engem a sírhalom,
Hazám hozzád száll utolsó sóhajom.
Forrás/Quelle: Őrség # 10/1976.

64

ŐRSÉG

Aranymadár
Egyszer volt, hol nem volt, a Dunán túl, az Óperenciás-tengeren innen, ott, ahol a nap az egyik oldalon fölkel, a másikon meg lemegy,
volt egyszer egy kicsi madárka. Ennek a kicsi madárkának aranyból
volt a tolla. Ha rásütött a nap, ezernyi színben csillogott, ragyogott,
tündöklött, hogy a szem majd belevakult. A szemei gyémántból voltak. Ez a madárka igen kicsi volt, de ha fölszállt a levegőbe, majd
elérte az eget. Ott a magasban lebegett egy helyben, mint egy kis
pacsirta dalolt, énekelt úgy, hogy majd a szíve beleszakadt. De aztán
ahogy az évek múltak, egyre ritkábban repült fel. Nem merte fészkét
elhagyni, mert mindig a kicsi fiaira vigyázott. Ott gubbaszott és a két
kis lábával úgy megkapaszkodott, hogy sem a vihar, sem a kányák,
meg a tolvaj szarkák sem tudták onnan kirángatni.
Na, de aztán mindig több kánya támadta meg, csípték itt, marták ott.
Hát a végén úgy megkopasztották, hogy az arany tollakból még csak
mutatóba is alig maradt valami. Mit volt tenni, mit nem, a kicsi madárka elment a bádogoshoz és avval csináltatott új tollakat. Az meg
is csinálta, a madárka meg azokat egyenként bearanyozta. De bizony
hiába volt az. Akárhogy aranyozta, az bizony már nem ragyogott. Hát
hogy is? Nem volt már igazi, meg nehéz is volt. Nem tudott már többé felrepülni, aztán ezután már nem is énekelt a magasban. Az már
csak a fészkében gubbasztott, abba kapaszkodott. A fiait védte. Aztán
hogy a kánya ne csíphesse el őket a levegőben, azokat sem engedte
repülni. Így aztán azok azt nem is tanulták meg. Aztán mert nem repültek, nem is énekeltek.
De hiába gubbasztott a fészekben, hiába védte kicsi fiait, azok mindig
csak elveszelődtek, mindig kevesebb maradt meg. Aztán ami megmaradt, az sem tudott már repülni, meg a tolla sem ragyogott, a hangjukból meg csak olyan károgásféle lett. Aztánmeg, mert a lábukkal
mindig olyan erősen kapaszkodtak, azok is görcsöt kaptak, elgyöngültek. Az lett a vége, hogy a kicsi aranymadár teljesen elerőtlenedett.
Most csak fekszik fészkében, ott vergődik szegényke, de már arra is
alig van ereje. Hát bizony az egyre halkabban csipog. A varjak meg
mindig elrabolják kicsinyeit. Hát persze, mert már nem tudja védelmezni őket.
Az a kicsi nyulacska, amelyik a Dunán túl, az Óperenciás-tengeren
innen, ott, ahol a nap az egyik oldalon fölkel, a másikon meg lemegy,
ide-oda futkároz, az mondta ezt el nekem. Hiszem is, nem is, de valami igaznak csak kell lenni benne, mert a csipogást már magam is
alig hallom.
Forrás/Quelle: Aranymadár.
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Goldener Vogel
Es war einmal jenseits der Donau, diesseits der Enns, dort, wo die
Sonne auf der einen Seite auf- und auf der anderen untergeht ein
kleines Vöglein. Das Gefieder des kleinen Vögleins war aus Gold. Wenn
die Sonne darauf schien, leuchtete es in tausenden Farben, strahlte
und glänzte, dass man beinahe erblindete. Seine Augen waren aus
Diamanten. Dieses Vöglein war sehr klein, aber wenn es sich in die
Lüfte erhob, erreichte es fast den Himmel. Dort in der Höhe schwebte
es auf der Stelle, sang wie eine kleine Lerche so schön, dass sein Herz
dabei fast zersprang. Aber im Laufe der Jahre flog es immer seltener.
Es wagte nicht, sein Nest zu verlassen, da es immer auf seine Jungen aufpasste. Dort hockte es und klammerte sich mit seinen beiden
kleinen Füßen fest, dass es weder der Sturm noch die Milane oder die
diebischen Elstern von dort losreißen konnten.
Dann aber griffen immer mehr Milane an, pickten hier, bissen dort.
Am Ende haben sie es so gerupft, dass von seinem goldenen Gefieder
kaum etwas übrig war. So war das kleine Vöglein gezwungen zum
Spengler zu gehen und sich neue Federn anfertigen zu lassen. Das
machte dieser auch und das Vöglein vergoldete diese einzeln. Aber
vergeblich. Egal wie es sie vergoldete, sie strahlten nicht mehr. Wie
sollten sie auch? Sie waren nicht mehr echt, und zudem waren sie
schwer. Das Vöglein konnte nicht mehr abheben und daher auch nicht
mehr hoch oben in den Lüften singen. Es hockte nur noch in seinem
Nest und klammerte sich daran fest. Es beschützte seine Jungen. Und
damit der Milan diese nicht in der Luft erwischt, untersagte es auch
ihnen zu fliegen. So erlernten diese es nicht einmal. Und da sie nicht
flogen, sangen sie auch nicht.
Aber das Vöglein hockte vergeblich im Nest und konnte seine Jungen
doch nicht beschützten. Die wenigen Verbliebenen konnten nicht fliegen, ihr Gefieder war glanzlos und ihr Gesang wurde zu Gekrächze.
Und weil sie sich mit ihren Füßen immerzu festklammerten, waren
diese verkrampft und kraftlos. Am Ende war das Vöglein komplett
ausgemergelt. Jetzt liegt es nur noch in seinem Nest und zappelt,
aber es hat kaum noch Kraft. Und sein Piepsen wird immer leiser. Die
Krähen entführen ständig seine Kleinen. Freilich, da es sie nicht mehr
beschützen kann.
Jenes kleine Häschen, dass jenseits der Donau, diesseits der Enns,
dort wo die Sonne auf der einen Seite auf- und auf der anderen untergeht, hin und her rennt, hat mir dies erzählt. Ich glaube es und auch
nicht, aber etwas daran muss schon wahr sein, denn ich selbst kann
das Piepsen kaum noch hören.
(fordítás: szerk./ Übersetztung: Red.)
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DEVECSERY LÁSZLÓ
Devecsery László, író, költő, drámapedagógus 1949. november 24-én született Vasszilvágyon. Több diplomával rendelkezik:
magyar-népművelő-könyvtáros szakon tanult, majd felnőttként rendezői végzettséget,
és magyarból középiskolai tanári oklevelet is
szerzett.
A Szombathelyen élő művészt gyökerei Alsóőrhöz kötik, hiszen édesanyja, Györög
Ilona az őrvidéki településen született. A
vasi költő a történelem viharai miatt csupán
egyetlenegyszer, 1957-ben találkozhatott
alsóőri nagyapjával, Györög Józseffel. Ekkor egy hónapot töltöttek
együtt, de ez a rövid idő meghatározó jelentőségű lett és maradandó emléket hagyott Devecsery László életében. A nagyapótól hallott
legendák sokáig elkísérték. Így született meg A jövőlátó madár című
kötet, amely meséket és alsóőri regéket is tartalmaz.

LÁSZLÓ DEVECSERY
Der Schriftsteller, Dichter und Dramapädagoge László Devecsery wurde am 24. November 1949 in Vasszilvágy geboren. Er studierte Ungarisch, Volkskunde und Bibliothekswesen, danach machte er seinen
Abschluss als Regisseur, außerdem ist er Ungarisch-Lehrer für Mittelschulen.
Der in Steinamanger lebende Künstler ist durch seine Wurzeln mit
Unterwart verbunden, dem Heimatort seiner Mutter Ilona Györög.
Aufgrund der stürmischen Geschichte konnte der Dichter aus dem Komitat Vas seinen Großvater József Györög nur ein einziges Mal 1957
treffen. Damals verbrachten sie einen Monat zusammen – diese kurze
Zeit war jedoch prägend und hinterließ einen bleibenden Eindruck im
Leben von Devecsery László. Die Legenden seines Großvaters haben
ihn lange begleitet. So entstand das Buch „A jövőlátó madár”, welches
unter anderem Erzählungen und Romane aus Unterwart enthält.
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A beszélő szobor
Ferkó már megszokta, hogy mindenki leferkózza, akarom mondani
Ferkónak szólítja, pedig volt őneki becsületes keresztneve is: Péter.
Tehet ő róla, hogy a vezetékneve olyan, mintha keresztnév lenne?
A mi Ferkónknak hentes volt a becsületes mestersége. Ezért minden pénteken hivatalos volt a vasútállomás melletti kocsma udvarára,
egy-egy disznóölésre. Miután jól végezte dolgát, nem utasította el a
meghívást, ugyanis nem vetette meg a jóféle szomjúságcsillapítót,
igaz, a rosszat sem. Ennek meg is lett az eredménye: a legnagyobb jó
szándékkal sem mondhatom, hogy egyenes léptekkel tartott hazafelé.
Nepomuki Szent János szobránál mindig megállt, s minden alkalommal ugyanazokkal a szavakkal köszöntötte:
„Te János vagy, szent vagy, fényes vagy, mint a napsugár olyan vagy!”
Így történt ez ma is, azaz nem egészen... Miután elmondta a magáét,
megszólalt a szobor:
„Te meg Ferkó vagy, mint a disznó olyan vagy!”
Az italos emberek gyakran
babonásak. Hősünk is azt hitte, a szobor szól hozzá, pedig csak a felesége rejtőzött
el a szobor mögé, aki szerette volna leszoktatni az urát a
rendszeres borozásról.
Ferkó úgy megijedt, alig tudott hazavánszorogni. Felesége, rövidebb úton, előbb
hazaért.
„Asszony,
csoda
történt!
Szent János összeszidott...”
„Látod Ferkó, látod, a viselkedésed Nepomuki Szent Jánosnak sem tetszett...”
Ferkó bizony megváltozott: a
hegy levéből néha-néha azért
még ledöntött egy keveset,
ám mindig tudta, mennyi
elég...
Forrás/Quelle: Devecsery László, A jövőlátó madár – Mesék és alsóőri regék
(Szülőföld Könyvkiadó, 2015).

68

ŐRSÉG

A következő történetek ismeretlen szerzőktől származnak.
Es folgen Geschichten von unbekannten Autoren.
Még van kalász a tarlón...
Kati néni, a kis meggörbütt öregasszony huzza a fűruhát maga után a
bökős torón. Homlokáru csurog a veriték, nem győzi törügetnyi szürke kötinyibe, ami előtte söpri a torót. A nap süt. Ragyogó fényiben,
mint gyöngyök csillognak a vütömi hegyek. Ahogyan lenyul, az öreg
sebezett ujjak vércsöpjei a toróra esnek, ott ragadnak osztán szikráznak az ég felé! Az összebilicselt „zsák” már majdnem teli van és
nehezzen hadja huzatni magát az eres vén kezekkel, amik már megbarnutak a forró mezdökön. – Megállok az automje a hüös füa alatt,
bemenek hozzá a toróra és megszólitom a régi őriek nyelvén: Kalászt
szed, Kati néne? Van sok? – kérdem barátságos hangon tőle.
A szóra megijed és nyögve féemékedik a hajlongásbu, meg csikorgva
a derikát tartja. E kicsit megtántorodik miközben pillog felém. „Hát
csak szedegetek”, mondja mosolygással, meg leteriti maga mellett a
fűruhát.
Nekiállok és szedegetem a kalászt marokszámra. Késöbb elveszem
tőle, amit cipel és huzom magam mellett tovább.
„Azt hittem, hogy azért gyütt, hogy jezavargyon innej”, mondja „pejg
hát én nem teszek senkinek semmi rosszat, csak egy öreg asszony
vagyok, majdnem nyócvan esztendős. Ma ötven éve igy szedegetem
össze a kenyeremet a torón. Nagyon kell má iparkodni, hogy valamit
össze birgyon kaparni az ember, mert mast az a szokás, hogy alighogy learatnak már turnak a traktorok. Oly jaj, milyen kár ezekért a
szép kalászokért, szinte Isten ellen való vitek!” ... Ájtatossan meséni
kezd. Az urát az elsö háboruban vesztette je, egy fia a Pinkába fulladt,
mikor föhenyet dobtak ki, a másik meg nem gyütt vissza a hitlerháborubu. – Igy hát nem maradt más hátra, minthogy kalászt szed,
összje krumplit meg kukoricát gyüjt, van otthon tiktya, récéje, ludja;
az idén kapott egy malacot is e jószívű embertü, aminek a szomszédbu hordja összö a moslikot. Van egy kicsin háza muskátlis ablakokkal
a falu szélén, ebben éldegél. Az áldott mezdők ellátják mindennel,
mindennel...
Hallgattam meséjét és segitettem neki szedni a kalászt. Mire észre
vettem, már a nap áthuzodott fölöttünk, a fák árnyékaikat is má kelet
felé dobták. Kivittem neki a fehér képi mélutnál álló trágácsra a bekötött ruhába pihenő aranyos buzakalászokat. Elköszöntem – sok jó
egészséget kivántam Kati nénének, majd megindultam a szekerekről,
traktorokról leesett kalászok nyomán a szétszóródott kenyérmagok
fölött a város felé.
Forrás/Quelle: Őrség # 2-3/1968.
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Hogyan akadtak Bad Tatzmannsdorf gyógyforrásaira
A tizenharmadik században egy öreg ember élt Oberwart községben,
akit igen sok beteg keresett fel. Sikerült is neki, számtalant meggyógyítani. Sikere oly nagy volt, hogy hírneve messze vidékre eljutott
s onnét jöttek gyógyulást keresők. Orvosságai biztos hatásúak voltak és senki sem ismerte sikerének titkát. Ki sejtette volna, hogy az
öreg ember időről-időre sötét éjjel fölkeresi a Jormannsdorf melletti
mocsaras völgyet, melyből kénszag áradt ki. Ott, a sás között, ahol
égerfák es fűzfák levelei suttogtak, néhány forrásból víz bugyogott ki,
mintha forrna. Ezen forrásokból merítette az öreg ember az anyagot
orvosságaihoz és azután megint haza ballagott. Sokszor láttak azon
a helyen világosságot felvillanni, és a nép azt hitte, hogy boszorkány,
vagy más szellemek űzik ottan mesterségüket. Senki sem mert arra
járni, különösen éjjel nem.
Akkortájt egy német bányász jött a közelben lévő bányába. Az többször kutatott azon veszedelmes hely közelében kis ércek után. Egyszer
ráesteledett és akkor ő is látott azon a veszedelmes helyen, amelyet
mindenki került, világosságot felvillanni. Félelem ismeretlen fogalom
volt előtte, odasietett a világossághoz és látta, hogy egy ember a forrásból vizet merít. A fiatal bányász megjegyezte a helyet és másnap
visszament a forráshoz, ő is ivott a vízből és érezte üdítő hatását.
Beteg bányásztársának is vitt a vízből, aki felgyógyult tőle.
Forrás/Quelle: Őrség # 1/1968.

Die Entstehung von Bad Tatzmannsdorf
Vor vielen Jahrhunderten lebte in Oberwart ein fremder Arzt, dessen
Wunderkuren in der ganzen Umgebung bekannt und berühmt waren.
Niemand wußte um das Geheimnis des Wundermittels, das er seinen
Kranken eingab. Der Alte aber wanderte in finsteren Nächten verstohlen zu einer Quelle, die im Sumpfgebiet von Jormannsdorf aus dem
Boden sprudelte, füllte die mitgebrachten Gefäße mit dem heilkräftigen Wasser und gab seinen Patienten davon zu trinken. Kein Mensch
hatte ihn bisher bei seinem Tun beobachtet. Wohl hatte man hie und
da bei der Quelle zur Nachtzeit ein Licht flackern sehen, aber die Gegend galt als verrufen, und die Leute meinten, nächtlicher Spuk treibe
dort sein Wesen.
In der Nähe von Oberwart bestand damals ein Bergwerk. Da kam
auch ein junger Bergmann aus Deutschland hierher, der die Gegend
abstreifte, um erzhaltiges Gestein zu finden. Auf seinen Wanderungen
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verirrte er sich einmal und wurde in dem sumpfigen Tal von Jormannsdorf von der Nacht überrascht. Während er sich abschickte,
unter einem Busch sein Nachtlager aufzuschlagen, sah er unweit der
Stelle ein Licht leuchten. Neugierig schlich er näher und bemerkte
einen alten Mann, der aus einer Quelle Wasser schöpfte. Als der Alte
sich entfernt hatte, bedeckte der Bergmann die Quelle mit grünen
Zweigen und knickte einige Äste der umstehenden Bäume, um die
Quelle am nächsten Tag wieder zu finden. Am andern Morgen füllte er
eine Flasche mit dem Quellwasser und gab einem erkrankten Bergmann davon zu trinken. Der Mann wurde gesund und konnte wieder
seiner Arbeit nachgehen.
Forrás/Quelle:
http://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/burgenland/badtatzmannsdorf.html
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CSOKNYAI PÉTER
Csoknyai Péter 1931-ben született Budapesten. 1944-ben menekültként került
Ausztriába. Tanulmányait Sopronban,
Békéscsabán, majd Grácban, Innsbruckban és Bécsben végezte. Tirolban nevelő volt a Wiesenhof Gimnáziumban,
ahol „'56-os” gyerekekkel is foglalkozott.
1959-ben került Felsőőrre. Dr. Gyenge
Imre idejében a felsőőri magyar néptánccsoportban táncolt és oktatott.
1989 után segítségére volt a Tarcsafürdőn elszállásolt magyar menekülteknek.
A Burgenlandi Tartományfőnökség Hivatalának udvari tanácsosa, a Fertő-tavi
Nemzeti Park egyik alapítója, és a felsőőri cserkészek vezetője volt.
Szabadidejében történelmi felvételek alapján diorámákat készített,
amelyek a németújvári várban ma is megtekinthetők. 2001-ben hunyt
el Felsőőrött.

PÉTER CSOKNYAI
Péter Csoknyai wurde 1931 in Budapest geboren. 1944 kam er als
Flüchtling nach Österreich. Er besuchte die Schule in Sopron und
Békéscsaba, danach studierte er in Graz, Innsbruck und Wien. Als
Erzieher war er am Gymnasium Wiesenhof in Tirol tätig, wo er mit
Kindern von Ungarn-Flüchtlingen 1956 arbeitet. 1959 kam er nach
Oberwart. Zur Zeit von Dr. Imre Gyenge war er Mitglied und Lehrer
der Ungarischen Volkstanzgruppe Oberwart.
Ab 1989 nahm er sich ungarischen Flüchtlingen an, die in Bad Tatzmannsdorf untergebracht waren. Er war Hofrat in der Burgenländischen Landesregierung, Mitbegründer des Nationalpark FertőHanság sowie Leiter der Oberwarter Pfadfinder.
In seiner Freizeit fertigte er Dioramen nach historischen Szenen an,
welche auch heute in der Burg Güssing bestaunt werden können. Er
verstarb 2001 in Oberwart.
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50 évvel ezelőtt történt – Karácsony Máriafalván
Ez a történet a második világháború utolsó hónapjaiból való. Barátaim
már többször unszoltak, írjam le. Eddig mindig elmaradt. Most, ötven
év távlatából mégis papírra vetem – köszönetül Máriafalva akkori lakosságának.
1944 őszén, Románia háborúból való kilépése folytán, a szovjet hadsereg pár hét alatt elözönlötte Magyarországot. November végére
már csak az a keskeny sáv volt szabad a Dunántúlból, amely a 150
éves török megszállás utolsó évtizedeiben is megmaradt a Magyar
Királyság szabad, végvári területeinek.
Száz- és százezer honfitársunk vándorolt menekülve a Dunántúl útjain.
Ilyen körülmények között indultunk el mi is 1944. december 2-án éjszaka Hahótról, Zala megyéből, két ökrös és egy lovasszekéren, neki
a nagyvilágnak.
Minden megtett kilométer távolabb vitt bennünket a közvetlen hadszintértől, de életünk akkor sem volt biztonságban. Kísérőink lettek,
főleg nappal, az angol és amerikai légierő vadászbombázói, géppuskázói, akik kivétel nélkül lőttek mindenre, ami csak mozgott.
Hahótról három család tagjai indultak velünk útnak, rokonok, régi
barátok, akik az ország keletibb részeiről nálunk kerestek menedéket.
Édesapám az ezredével valahol a Duna mentén harcolt, kis karavánunk csak asszonyokból és gyerekekből állt. Mi, 13-14 éves fiúk vettük át a felnőtt férfiak szerepét, pár óra alatt családfenntartó felnőttekké avatott bennünket a sors. Nem ismertünk félelmet, csüggedést,
hátrálást, az életösztön dolgozott bennünk. Az első perctől kezdve
fütyülve, jókedvűen viseltük a megpróbáltatásokat és végeztük a legnehezebb munkát is. Fiatalok voltunk, a fiatalságban pedig a legnehezebb körülmények között is él a remény.
Útunk első állomása a Zala megyei Salomvár volt. Édesapám fivére
ott volt esperes-plébános, nála állapodtunk meg pár napra. Maradásunk nem lehetett hosszú: december 10-én, vasárnap, mise után a
kisbíró kidobolta, hogy a falu levente százada, aminek egy hete már
mi is tagjai voltunk, másnap indul Németországba.
Ez a hír felkavart bennünket. Összeült a rögtönzött családi kupaktanács és meghánytuk-vetettük, mitévők legyünk, hogyan tudnánk kilábalni ebből a kátyúból? Rövid megbeszélés után, melyben édesanyám
mondta ki a végszót, azonnal továbbindultunk.
Tudtuk, hogy Körmenden, ahol édesapám évekig szolgált, találunk
olyan alakulatot, amelyhez mint katonacsalád csatlakozhatunk. Tervünk sikerült: a kassai 21. gyalogezred menetkészen álló századához
sikerült kapcsolódnunk. A század parancsnoka Rakonczay László
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százados volt, akivel hamar megegyeztünk. Az alakulatnál több hozzájuk csatlakozott katonacsalád volt már. Kész volt minket, fiúkat felvenni a század állományába, hogy evvel megmeneküljünk a leventékkel való kitelepítéstől. Így lettem Lupkovics Géza barátommal együtt,
mint küldönc és hírvivő, a 21/2-es törzspótszázad tagja.
Az alakulat minden percben várta az indulási parancsot.
Holminkat átpakoltuk a rendelkezésünkre bocsájtott kincstári lovasfogatra, ökreinket pedig átvette a század vágómarha gulyája. Másnap
kora hajnalban felpakoltuk a szekereket, megetettük és befogtuk az
állatokat, és rátértünk arra a hosszú útra, amelyből végleges hazatérés sohase lett...
Az izgalmas napok forgatagában az ünnepek – Mikulás, karácsony –,
amelyek még egy évvel azelőtt fontos szerepet játszottak életünkben,
a messze távolba vesztek. Nem is gondoltunk rájuk, mert egyszerűen
nem volt időnk gondolkozni, töprengeni.
December 15-én együtt állt a kaszárnya udvarán a 105 lovasfogatból, egy század katonából és 20 vágómarhából álló menetoszlop. Felhangzott a kürtjel: Vigyázz! Imához! Majd a háromszori lefújás, aztán
az egész kaszárnyaudvart betöltő hangon elhangzott a parancs: Menetoszlop, irány Németország, indulj!
A gyalog menetelő század és a vágómarhák miatt csak lassan haladtunk előre. Jóval elmúlt már éjfél, amikor elértük Bucsunál az akkor
még magyar-német határt. Amire parancsnokunk a határállomáson
elintézte a – főleg vágóállatainkkal járó – formaságokat és az alakulat
átléphette a határt, bizony már hajnalodott. Amikor pedig megálltunk
Incéd (Dürnbach) szélén első pihenőnkre, reggeli kávéosztásra, áthallatszott a határmenti magyar falvakból a rorátére hívó harangok
szava. Ez volt Magyarország utolsó üdvözlete távozó gyermekeihez.
Menetoszlopunk nyikorogva, zörögve kanyargott dombra fel, dombról
le, falvakon, községeken át. Már újból alkonyodott, amikor átvonultunk Felsőőrön. A több mint 24 órás menetelés, a hideg elcsigázott
mindannyiunkat. Az akkori elsötétített városkából szinte semmit sem
regisztráltunk. Egyetlen gondunk csak az volt, hogy vége legyen már
ennek az állandó vonulásnak, s valahol egy pajtában, vagy istállóban
pár órára álomra hajthassuk fejünket.
Sötét este volt már, amikor az egyik ismeretlen falu szélen összetalálkoztunk a század napokkal előbb kiküldött szálláscsinálóival, akik
kész elszállásolási jegyzékkel fogadtak bennünket, s röpke óra alatt
fedél volt az egész társaság feje fölött.
Szállásadóinktól tudtuk meg, hogy az egykori Burgenlandhoz, akkor
Steiermarkhoz tartozó Máriafalvára vetett minket a sors.
Mindenhol szívesen, megértően fogadtak bennünket, szó sem volt
istállóban, pajtában való lakásról, inkább ők húzódtak össze, de
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megosztották velünk szerény hajlékaikat.
Családunk a Hutter péküzem mellett fekvő, évszázados öreg házban,
két idős, magyarul is beszélő hölgynél, Irma és Nusi néninél kapott
szállást. A két idős asszonyon kívül még egy többgyermekes taucheni
bányászcsalád lakott a házban. Éjjel a közlekedés lehetetlen volt a
házban, de reggel minden hálóholminkat összeraktuk és betettük a
harmadik fűtetlen szobába.
Megérkezésünket követő nap vasárnap, december 17-e volt. A falu
lakoságának nagy meglepetésére az évszázados, sok magyar emléket
rejtő gótikus templomban a szentmisén nemcsak a családok vettek
részt, hanem tisztjeik vezetésével az egész század. Ilyet az elmúlt
hat évben nem láttak. Evvel végleg megnyertük a falu szimpátiáját.
A következő napokban teljesen berendezkedtünk. A közös konyhánk,
ahol naponta váltakozva főztek az asszonyok, a vendéglőben volt elhelyezve. A századiroda a ma is létező elemi iskola két nagy termében
kapott helyet, a máriafalvai gyerekek nagy örömére, mert így náluk a
karácsonyi szünet egy teljes hónapig tartott. Pár nap leforgása alatt
katonáink, családjaink teljesen hozzátartoztak a falu képéhez, mintha
mindig ott laktunk volna. Asszonyaink hamar összebarátkoztak a falu
kereskedőivel és tőlük vásárolták – persze élelmiszerjegyek nélkül –
a reggelik pótlására a margarint, lekvárt, műmézet, na meg a hazai
növényekből készített Planta teát.
Minél jobban közeledett december 24-e, annál több titkos munkája
akadt mindannyiunknak. Az asszonyok elkezdtek sütni, szaloncukrot
készíteni. A kész édességeket nagy ruháskosarakban vitték át esténként a század raktárába. A házigazdák a katonákkal sugdolóztak, délutánonként kettes, hármas csoportokban eltűntek a környező erdőkben, s csak sötétedéskor kerültek elő, különböző kötegekkel a hónuk
alatt. December 23-ára minden család szállásán ott volt a pincében,
padláson a külön karácsonyfa.
Közben egyik éjjel bővebben havazott, ami fekve is maradt. Előkerültek a ródlik, melyekből nekünk is jutott. Ezután a késő délutáni órákban, amikor már nem volt különösebb tennivalónk – mert a szolgálati
teendőink ellátásán kívül szállásadóinknál is hasznosítottuk magunkat favágás és egyéb házimunkák terén –, vidám ródliversenyeket
vívtunk a falu fiatalságával a templomtól lefelé vezető úton. A régi,
otthoni karácsonyi hangulathoz szinte semmi sem hiányzott.
Eljött december 24-e. Vasárnap lévén, délelőtt testületileg részt vettünk a szentmisén, amit a falu népe már teljesen természetesnek
vett. Ebéd után, amikor az étkezde kiürült, Rakonczay százados titkos
„angyalaival” nekiállt feldíszíteni a nagy, közös karácsonyfát, s elrendezni a fa alatt az apró és nagyobb ajándékcsomagokat.
Pontban három órakor a közös gyertyagyújtásra együtt volt minden-
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ki, a katonák és a családok, így senki nem érezhette különösebben,
hogy egyedül van, távol az otthontól, szeretteitől. Ragyogtak a nagy,
mennyezetig érő, szépen feldíszített karácsonyfa gyertyái, amelynek
díszeit asszonyaink készítették esténként színes papírokból, s felcsendültek a régi, otthoni karácsonyi énekek. Visszaemlékeztünk egykori
otthoni, meghitt karácsonyainkra. Itt most ez a közel kétszáz ember
alkotott egy nagy családot, pedig néhány héttel ezelőtt még nem is
tudtak egymás létezéséről.
Rövid ima és Rakonczay százados úr szívhez szóló szavai után kiosztották mindenkinek a század névre szóló ajándékcsomagjait. Mindenki kapott valami csekélységet, egy-egy bicskát, zseblámpát, fésűt,
borotvát, levéltárcát, noteszt, ceruzát, olyan apróságokat, amiket parancsnokunk az elmúlt héten, titokzatos felsőőri útjai alkalmával be
tudott szerezni.
Mindenki kapott egy külön süteményes csomagot, hogy szentestére
legyen otthon a megszokott ünnepi mákos- és dióskalács, szaloncukor.
Késő délután oszlott szét a társaság, s este a házigazdáinkkal együtt
ünnepelve megvolt nálunk is a karácsonyfán a gyertyagyújtás. A közös vacsora után ők visszavonultak a szobájukba, mi pedig csendesen
beszélgetve ültünk a karácsonyfa alatt. Mi másról is lehetett volna
szó, mint a régi, otthoni karácsonyestékről?
Vártuk az idő múlását az éfjéli miséig, amikor a fenyőfákkal feldíszített templomban, a betlehemi jászol előtt találkozott megint az egész
alakulat. Mise közben annyira el voltunk foglalva gondolatainkkal,
hogy először fel sem tűnt, amint az orgonán váltakozva csendülnek
fel a magyar és német karácsonyi énekek, és a falu idősebbjei velünk
együtt éneklik a magyar dalokat. A legnagyobb meglepetés azonban
a mise végén ért bennünket. Az idős plébános úr az utolsó áldás után
lejött a majolika főoltár lépcsőin, s felcsendült az orgonán, először
csak csendesen, a Magyar Himnusz előjátéka. Erre nemcsak a század meredt vigyázba, felállt a padokban a falu lakossága is. Habár
25 évvel azelőtt hallották utoljára, felismerték hangjait. Teljes erővel
feldübörgött az orgonán az „Isten, áldd meg a magyart”. Eleinte csak
a kétszáz magyar énekelt. Sokak szeme gyanúsan csillogott, időnként
megvonaglottak a napbarnított, kemény katonaarcok. Aztán bekapcsolódott a falu idősebb korosztálya, s zokogástól elcsukló hangon
velünk együtt énekelték: „... balsors akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbünhődte már e nép a múltat s jövendőt!”
Közben mély búgással húztak el a falu felett valamerre nyugat felé az
amerikai légierő éjjeli bombázói, párszáz kilométerrel keletre tőlünk
pedig ebben az órában zárult be Budapest körül a szovjet hadsereg
ostromgyűrűje.
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Húsz év múltán tudtam meg, hogy az orgona mellett akkor a későbbi
főjegyző édesanyja ült, aki még ismerte a magyar karácsonyi énekeket és Himnuszt. Így akart nekünk, idegenbe jutott magyaroknak
kedveskedni hontalanságunk első karácsonyán.
Január 15-én megérkezett számunkra a továbbvonulási parancs, s
19-én megindult velünk a felsőlövői pályaudvarról ismeretlen célok
felé a hosszú katonavonat...
Az elmúlt 35 évben gyakran jártam Máriafalván. Senki sem tudja,
hogy 50 évvel ezelőtt jártam már ott egyszer, s ha végighaladok a
falun, minden lépésemet emlékek kísérik. Történetem szereplői közül legfeljebb az akkori gyerekek élnek, az idősebb korosztály évek
óta a falu temetőjében pihen, s a fiatalok nem tudják, hogy szüleik,
nagyszüleik 1944 karácsonyán milyen szép ünnepet szereztek nekünk hontalanságunk első állomásán.
Ennyi év után is nagy szeretettel gondolok vissza rájuk, s ezzel a történettel szeretnék emléket állítani nekik.
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Weihnachten in Mariasdorf vor 50 Jahren
Mag. Péter Csoknyai erinnert sich an Weihnachten 1944.
Als im Herbst 1944 die sowjetische Armee Ungarn überflutete, gab es
nur mehr einen schmalen freien Landstrich in Westungarn, von dem
die Flucht weiter in den Westen möglich war.
So begann am 2. Dez. 1944 der Exodus seiner Familie, Verwandten
und Freunde in Hahót und führte nach Salomvár, wo sie eine kurze Pause bei seinem Onkel, dem dortigen Dechantspfarrer, einlegen
konnten. Sein Vater kämpfte währenddessen mit seinem Regiment
irgendwo an der Donau. So wurde die Gruppe, die aus Frauen und
Kindern bestand, unter ihnen auch seine Mutter, von 13-14-jährigen
Knaben geführt.
In Körmend konnten sie sich einer abrückenden Militärkompanie anschließen, mit welcher und durch deren Hilfe sie Dürnbach im Burgenland, damals die Steiermark, erreichten. Hier hörten sie noch zum
Abschied von Ungarn das zur Abendmesse rufende Glockenläuten der
ungarischen Grenzgemeinden. Das war der letzte Gruß Ungarns an
seine davonziehenden Kinder. Von Dürnbach ging es über Oberwart
weiter nach Mariasdorf, wo sie bei zwei alten Damen – die auch ungarisch sprachen – einquartiert wurden.
Der Tag nach ihrer Ankunft war Sonntag, der 17. Dezember. Die Mariasdorfer waren sehr überrascht, als an der Messe in ihrer Kirche, die
Andenken der ungarischen Gotik bewahrt, auch die Kompanie mit ihren Offizieren teilnahm. Als der Heilige Abend kam, sorgten die Frauen für Mehlspeisen und einfachen Christbaumschmuck. Die Soldaten
schmückten, unter Mithilfe ihres Kompaniekommandanten Rakonczay,
den gemeinsamen Christbaum und ordneten die kleinen Geschenke.
Um drei Uhr waren alle Familien und Soldaten beim Anzünden der
Kerzen. So fühlte sich niemand allein und fern von Zuhause und seinen Lieben.
Bei der Mette trafen sie sich in der Kirche, wo nach den ungarischen
Weihnachtsliedern nicht nur die 200 ungarischen Soldaten, sondern
auch viele ältere Dorfbewohner noch die ungarische Hymne sangen.
Mag. Csoknyai war seither schon oft in Mariasdorf. Die damaligen
Gastgeber leben nicht mehr, vielleicht aber ihre Kinder. Ihre Enkelkinder aber wissen sicher nicht mehr, welch schönen Heiligen Abend ihre
Vorfahren den Soldaten und Flüchtlingen beschert hatten.
Mag. Csoknyai gedenkt ihrer aber jetzt noch in Liebe und möchte ihnen mit dieser Geschichte ein Andenken bewahren.
Forrás/Quelle: Őrség # 33/1996.
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LESERNÉ TARNAI JOLÁN
A borostyánkői születésű Tarnai Jolánt Burgenland egyik első magyar
írónőjének tekinthetjük. 1910-ben született, az elemi iskoláit Borostyánkőn és Csémben végezte. 1921-ben szülei a szombathelyi leánygimnáziumba iratták be, a nagyszülőknél és nagynéniknél lakott.
Ekkor írta meg egy kőszegi kirándulás alkalmával „Erdei meséjét”
németül. Ezután egy egész füzetet írt tele magyar versekkel. Alkotásai a Nyugati Újság hasábjain is megjelentek. Elnyerte a „megye
legfiatalabb írónője” címet. Dr. Tunner Károly iskolaigazgató azonban
megtiltotta számára a további publikálást. Tanulmányait nem tudta
Magyarországon folytatni. A borostyánkői körjegyzőséget alkotó öt
falu megválasztotta írnoknak. Férje magyar jegyző volt Lorettomban.
Ekkor bécsi lapoknak (Wiener Zeitung, Arbeiterzeitung) kezdett írni,
természetesen németül. Hamarosan Kismartonból is felkérték.
A kis szombathelyi gimnazistát hiába némította el annak idején igazgatója – vagy kényszerítette, hogy egy időre csupán az asztalfiók számára írjon –, mégis neves írónő lett, ha sajnálatunkra német nyelven
publikált is – bár tökéletesen beszélt magyarul.

JOLÁN LESERNNÉ TARNAI
Die aus Bernstein stammende Jolán Tarnai kann als eine der ersten
ungarischen Schriftstellerinnen des Burgenlandes angesehen werden.
Sie wurde 1910 geboren und besuchte die Grundschule in Bernstein
und in Schandorf. Als ihre Eltern sie 1921 am Mädchengymnasium
in Steinamanger inskribierten, lebte sie fortan bei ihren Großeltern
und Tanten. Damals schrieb sie anlässlich eines Ausfluges nach Güns
ihre „Waldgeschichten” auf Deutsch. In der Folge füllte sie ein ganzes Heft mit ungarischen Gedichten. Ihre Werke erschienen in der
Zeitung Nyugati Újság. Sie errang den Titel „Jüngste Schriftstellerin
des Komitates”. Der Schuldirektor Dr. Károly Tunner jedoch verbot
ihr, weiter zu publizieren. Es war ihr unmöglich, das Studium in Ungarn fortzusetzen. Sie wurde Schriftführer beim örtlichen Notariat in
Bernstein. Ihr Mann war Gerichtsschreiber in Loretto. Zu dieser Zeit
begann sie unter anderem für die Wiener Zeitung und die Arbeiterzeitung zu schreiben, natürlich in deutscher Sprache. Schon bald folgten
Anfragen aus Eisenstadt.
Der Schulleiter in Steinamanger versuchte damals vergeblich zu erzwingen, dass die kleine Gymnasiastin verstummt oder zumindest
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lediglich für die Schublade schreibt – sie wurde trotz allem eine bekannte Schriftstellerin, obwohl sie zu unserem Bedauern auf Deutsch
publizierte – ungeachtet ihres perfekten Ungarischs.
Forrás/Quelle: Őrség # 29-30/1994.

A nyárfasor
A középiskola második osztályába Magyarországon jártam, s az akkori padtársammal nagyon összebarátkoztam. Szülei meg is hívtak
a vakáció idején a birtokukra. Az állomásról kocsin hajtattunk át a
falu hosszú főutcáján. A parasztok alázatosan, a kutyák meg hangos
ugatással köszöntöttek bennünket. Ez a hosszú útszakasz jelezte a
két világ közötti távolságot is. A jegenyenyárfák némán, kötelességtudóan álltak őrt, s mintha a végtelenbe nyúltak volna. Gyümölcsfák
között egy mellékút vezetett azután magához a birtokhoz.
Barátnőm édesanyja a teraszon várt ránk. Törékeny termetű asszony
volt, dúsan felékszerezve. Sovány nyaka szinte eltűnt a szikrázó
aranyláncok mögött, és amikor felemelte a karját, finoman csengtek
a karkötők.

80

ŐRSÉG

Mély csodálatot éreztem e világ láttán, és szebbnek találtam, mint a
regényekben, amiket titokban szorgalmasan faltam. Először félénkké
váltam, az asztalnál alig mertem valamihez hozzányúlni. A ház ura
jóízűen evett, ivott, s közben történeteket mesélt, elégedetlenkedve
a napi eseményekkel. Felesége bosszús arccal nézett, szeme és ajka
idegenkedést árult el. Az úr arckifejezése sem tetszett nekem, mintha
mindig engem nézne. Alig mertem föltekinteni. Így lelkesedésem is
alábbhagyott. A következő napokban ehhez még unalom is párosult:
szegény barátnőm, akinek a nap nagy részét zongoragyakorlással és
nyelvtanulással kellett eltöltenie, bánatosan nézett rám, amikor én
eltűntem a parkban.
Egyik nap a mellékkapun keresztül a vendégmunkások szállására tévedtem. Apró, nádfedeles házak voltak, s a kolónia szélén egy nagyobb tó húzódott. Alacsony vizében és iszapos partján százával heverésztek a foltos, kövér disznók és a rózsaszín kismalacok. Lihegve,
röfögve henteregve deleltek a perzselő hőségben. Egy idősebb férfi
zsíros süvegben üldögélt a gyér árnyékú nyírfácska tövében. Derűsnek és megelégedettnek tűnt, arcának sok ránca mintha mindig nevetésre állna.
Ez volt első találkozásom Jánossal, a kanásszal, amiből azután naponkénti találkozások lettek. Többnyire ebéd után tudtam feltűnés nélkül
hozzá menni, amikor a háziak pihentek. Sokmindent mesélt. Bohóságokat és népmeséket, tréfákat es boszorkánytörténeteket, melyeken
hol nevettem, hol szörnyűlködtem. Néha szólásokat, máskor kitalált
bölcsességeket szőtt történeteibe, melyek elgondolkodtattak. A szabadságot az ember legnagyobb kincseként dicsérte. Mind gondolkodásban, mind a cselekvésben ezt tartotta legfontosabbnak, melyet
csak az isteni törvényeken, és a rend miatt szükséges szabályoknak szabad alávetni. Az ilyen módon szabad ember, ha szegény is,
sorsa jobb, mint az alávetettnek. Néhány mondását egész életemre
megjegyeztem, például: „Könnyeken át élesebben látunk, úgy, mint
szemüveggel.” Amikor csodálkozva vitába szálltam ezzel, mondván, a
könnyek elhomályosítják látásomat és a bosszúságtól meg a gondtól
végképp nem látok, fölnevetett és azt mondta: „Igen, először, de aztán élesebben lát kisasszony, higgye el nekem!”
Amikor a falu orvosát megszólták, mert házvezetőnőjét vette el, egy
vállrándítással intézte el: „Erről beszélnek, de arról nem, ha valaki
feleségét alacsonyítja le házvezetőnővé!”
Jó öreg János! Messzire vezetne, ha el akarnám mondani mindazt az
eredeti életbölcsességet, amit tőle hallottam. Biztosan azért maradt
meg úgy emlékezetemben, mert személye már akkor megtestesítője
volt az emberi bölcsességnek, mely nem tesz különbséget rang és
környezet között.
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Látogatásaim Jánosnál persze nem maradhattak sokáig titokban, s
mint ami nem illik hozzám, megtiltották a vele való találkozást. Nyaralásom utolsó hete anélkül telt el, hogy lett volna alkalmam és bátorságom a tilalmat legalább egyszer is megszegni.
Elutazásom előtti nap aztán elhatároztam, akármi történjék is, elbúcsúzom Jánostól. A déli pihenő idején azonban éppen egy hatalmas
zivatar zúdult ránk. Sápadt, sárga villámok cikáztak, azután olyan
erőteljesen zuhogott az eső, hogy nem is gondolhattunk elutazásra. Estefelé elhúzódott a vihar, csak itt-ott esett még néhány csepp.
Akkor sikerült észrevétlenül kisurrannom. János nem volt a kunyhójában. Nyomott hangulatban mentem tovább. Szomorúság és bos�szúság váltogatta egymást bennem. Ahogy a nyárfás úton a falu felé
haladtam, egy lelket sem láttam. Varjak szálltak károgva a rögökre,
egy nyúl ugrált keresztül előttem, a göröngyös út tócsáiban az ólomszürke nyárfák visszatükröződtek, s a leveleik susogtak szüntelenül.
És mintha ez a suttogás fáról fára továbbköltözött volna. Az egész út,
a magány vigasztalhatatlan érzését idézte. Valami megfoghatatlan
félelem szállt rám, s kicsit tétovázva megálltam.
Talán János elbeszéléseinek valamely boszorkányalakja jutott eszembe, mert nagyon megijedtem. De mielőtt elhatározhattam volna magam a menkülésre, egy felhő
eltakarta a Holdat, mint valami kulissza, s a fény eltűntével a közeledő alak összezsugorodott embernagyságúvá.
A szellem eltűnt, egy ember
bontakozott ki széles viharkabátban, és jött felém barátom,
János.
Felszabadult nevetéssel vallottam be neki, hogy az imént a
halálnak véltem őt, aki felém
int. Miután elmeséltem ijedségemet, megmondtam neki,
hogy ez az utolsó napom itt.
Mindezt gyorsan hadartam el,
s közben görcsösen arra gondoltam, hogyan magyarázzam
meg neki hosszas kényszerű
elmaradásomat. De János meg
sem kérdezte. Elgondolkodva
elővette a pipáját és szokatlan
komolysággal mondta:
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„Igen, igen, kisasszony, pontosan úgy van, ahogy mondtad. Az utolsó
utat egyedül kell megtenni, mindig egyedül. Jobbra és balra felsorakozik minden, amit átéltünk és megtettünk, mint néma tanúk”, és itt
a nyárfákra mutatott. „Az ember fél egy kicsit és közben kíváncsi is.
És az út végén egészen biztosan vár valaki ránk, akinek a kezünket
nyújthatjuk.”
Zavaromban hallgattam. Részben, mert próbáltam megérteni a mondottakat, másrészt mert féltem, hogy valaki láthat a gazdaságból.
Mintha érezte volna bennem e kettősséget, hirtelen megállt János és
azt mondta, hogy neki be kell kanyarodnia a mellékútra, azon hamarabb hazaér. Odanyújtotta nagy, nehéz kezét, szemével hunyorított
és mosolyogva megjegyezte: „Ha nagy leszel, kisasszony, meglátogatsz majd akkor is engem?”
Átugrott az árkon a mellékútra, és én a tanácstalanság és a vonzalom
vegyes érzésével néztem utána.
Soha többé nem jutottam el arra a vidékre,
és nem is hallottam
semmit Jánosról. De
sok elbeszélése, azok
képszerű megjelenése
arról a nyárról még ma
is emlékezetemben él.
Azt is tudom, mit gondolt utolsó megjegyzésével elutazásom előtt.
Igaza volt: az utolsó
utat egyedül kell megtenni. Az ember fél
egy kicsit, másrészt
várakozással van teli.
De ha az, aki az útunk
végén vár ránk, sötét
kabátja ellenére olyan
humorral teli, jóságos és megértő, mint
János, az egyszerű
disznópásztor,
akkor
nyugodtan mehetünk
feléje, és bizalommal
tehetjük kezünket az
övébe.
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Die Pappelallee
In der Mittelschule in Ungarn schloss ich mit einer Klassenkameradin
enge Freundschaft und wurde von ihren Eltern in den Sommerferien
auf deren Anwesen eingeladen. Vom Bahnhof fuhren wir im Wagen
über die lange Dorfstraße, wo uns die Bauern mit Achtung und die
Hunde mit Gebell grüßten. Anschließend bezeichnete eine lange Wegstrecke, auf der Pappeln schweigend wie Wächter standen, die Entfernung zwischen zwei Welten, die sich bis ins Unendliche erstreckt.
Anschließend führte ein Nebenweg zwischen Obstbäumen zum eigentlichen Herrenhaus.
Die Mutter meiner Freundin, von gebrechlicher Gestalt, aber reich mit
Schmuckstücken behängt, erwartete uns auf der Terrasse. Ihr magerer Hals war bedeckt von glitzernden Goldketten, wenn sie ihren Arm
hob, klingelten die Armreifen.
Ich bewunderte diese Welt und sah sie noch schöner als in den heimlich gelesenen Romanen. Zuerst war ich ängstlich, bei Tisch wagte
ich mich kaum zu rühren. Der Hausherr aß mit gutem Appetit, er
trank und erzählte und berichtete über unbefriedigende Ereignisse
des Tages. Seine Frau sah mich mit finsterem Gesicht an, ihr Blick
und ihr Mund verrieten Befremdnis. Der Hausherr wirkte auch, als ob
er nur mich beobachten würde, ich wagte kaum den Blick zu heben.
So sank meine Begeisterung, dazu kam in den nächsten Tagen noch
die Langeweile. Meine arme Freundin, die einen großen Teil des Tages
mit Sprach- und Klavierübungen verbrachte, sah mir traurig nach, als
ich im Park verschwand. Eines Tages gelangte ich durch eine Nebenpforte in die Siedlung der Gastarbeiter, mit niedrigen, schilfgedeckten
Häusern und einem großen Teich am Siedlungsrand. In seinem niedrigen Wasser und am schlammigen Ufer wälzten sich in der sengenden
Mittagshitze grunzend und hechelnd große fette Schweine und kleine
rosa Ferkel. Ein älterer Mann mit fettigem Hutrand saß im spärlichen
Schatten einer jungen Birke. Er sah heiter und zufrieden aus, die vielen Falten in seinem Gesicht ließen ihn ständig lächeln.
Das war meine erste Begegnung mit János, dem Schweinehirten, der
noch viele andere um die Mittagszeit, als die anderen Hausbewohner ruhten, folgten. Er erzählte mir viele Schwänke, Volkserzählungen
und Hexengeschichten, über die ich lachte oder vor denen ich mich
fürchtete. Manchmal flocht er Sprüche oder seine eigenen Weisheiten
in die Geschichten, die mich nachdenklich stimmten. Sowohl in den
Gedanken, als auch bei den Taten hielt er die Freiheit für den größten Schatz des Menschen, welche nur den göttlichen Gesetzen und
einigen unbedingt erforderlichen Regeln unterworfen werden darf. So
geht es einem freien Menschen, sei er auch arm, besser, als einem,
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der sich jemanden unterwerfen muss. Seinen Spruch: „Durch Tränen
sehen wir alles schärfer, so wie mit einer Brille”, habe ich mir für mein
ganzes Leben gemerkt. Als ich mit ihm darüber diskutierte, weil ja
fließende Tränen den Blick trüben, lachte er nur und meinte: „Ja, zuerst, aber dann sieht das Fräulein schärfer, glauben Sie mir!”
Als man über den Dorfarzt tratschte, weil dieser seine Haushälterin
geheiratet hatte, tat er dies mit einem Schulterzucken ab: „Darüber
tratschen sie, aber davon redet keiner, wenn einer seine Frau zur
Haushälterin erniedrigt!”
Es würde zu weit führen, wollte ich alle seine Lebensweisheiten erzählen, doch er blieb mir deswegen in Erinnerung, weil er die menschliche
Lebensweisheit, die keinen Unterschied zwischen Rang und Umgebung kennt, verkörperte.
Meine Besuche bei ihm blieben nicht unentdeckt, und die letzte Woche musste ich, so wie es sich gehört, verbringen, ohne ihn sehen zu
können, da ich weder Mut noch Gelegenheit dazu hatte.
An meinem letzten Tag beschloss ich, trotzdem von ihm Abschied zu
nehmen, doch um die Mittagszeit ging ein heftiges Gewitter nieder.
Als es gegen Abend wieder aufklarte, gelang es mir zu verschwinden. Da János nicht in seiner
Hütte war, ging ich bedrückt
weiter. Als ich teils traurig,
teils wütend, durch die Pappelallee zum Dorf ging, begegnete mir keine Seele.
Nur das pausenlose Rascheln
der Pappeln, die sich in den
Pfützen spiegelten, begleitete mich, ein Rabe stieg auf
und ein Hase lief über meinen Weg. Als ich stehenblieb,
überkam mich eine trostlose
Einsamkeit.
Vielleicht war es eine Hexengeschichte von János, die mir
einfiel, jedenfalls hatte ich
schreckliche Angst. Doch bevor ich mich zur Flucht entschloss, verdeckte eine Wolke
den Mond und die näherkommende Figur schrumpfte auf
Menschengröße. Es war mein
Freund János.
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Erleichtert erzählte ich ihm rasch, dass ich ihn für den Tod gehalten
hatte, und dass dies mein letzter Tag ist. Währenddessen überlegte
ich krampfhaft, wie ich ihm meine erzwungene Abwesenheit erklären
sollte. Aber János fragte gar nicht, sondern holte mit ungewohntem
Ernst seine Pfeife hervor und sagte: „Ja, ja, Fräulein, es ist wie Du
sagst. Den letzten Weg muss man immer alleine tun. Links und rechts
reiht sich alles auf, was man getan und erlebt hat. Der Mensch fürchtet sich ein wenig, ist aber auch neugierig. Am Ende wartet aber bestimmt jemand, der uns dann die Hand reicht”, dabei zeigte er auf die
Pappeln als stumme Zeugen.
Verwirrt schwieg ich, teils weil ich versuchte ihn zu verstehen, teils
weil ich befürchtete von jemandem gesehen zu werden. Wie wenn er
dies gespürt hätte, reichte er mir seine große, schwere Hand zum Abschied und fragte mich: „Wenn Du groß bist, Fräulein, wirst Du mich
dann auch besuchen?”
Ich kam nie wieder in jene Gegend und auch über János hörte ich
nichts. Doch seine bildhaften Erzählungen aus diesem Sommer sind
mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Auch verstehe ich seine letzte Bemerkung vor meiner Abreise. Er hatte recht, den letzten Weg muss man immer alleine tun. Der Mensch
hat ein bisschen Angst, ist aber auch erwartungsvoll. Aber wenn man
am Ende des Weges von jemandem erwartet wird, der trotz seines
dunklen Mantels so humorvoll, gutmütig und verständnisvoll ist wie
János, der einfache Schweinehirte, dann können wir sorglos auf ihn
zugehen und vertrauensvoll seine Hand nehmen.
Forrás/Quelle: Őrség # 35-36/1996.
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Május
– Ez a szó beledobban a szívem közepébe... Májusi napsugárban szeretnék kirohanni a zöldelő mezőre és végighemperegni a selymes,
kövér füvön. Szeretnék megfürödni az üde tavaszi virágszirmok illatárjában... Egyik virág a másik után üti fel fejecskéjét az áldott,
párás, barna magyar földből.
Most szép a tavasz, amikor az első fehérruhák fodra lebeg a tavaszi
szellőben, amikor pufókképű, mezítlábas gyerekek kacagva hajtják a
színes fakarikákat az utca porában, amikor a szürke városba is beköltözik a kacagás, a tavasz boldogsága...
Most minden ablak nyitva van, a kopott bútorok is szinte hivalkodva
csillognak az aranyos napsugaraktól. Mindennek új fényt, új színt kölcsönöz a májusi napsugár!
Mindent megváltoztat, még a szíveket is és mindenki új reményekkel
van eltelve... Most minden a miénk, a dal, a kacagás, a virágillat, vízcsobogás, – május, – minden, minden...
De, – ki tudja: m e d d i g ? !
Forrás/Quelle:
Őrség # 29-30/ 1994.
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Őszi reggel
Felhőfoszlány a tágas égen,
gőzölgő gomoly a bokrokon.
Keserűn terjed az ág szaga,
s a deres alma zamatát hozza
fuvallatán a szélroham.
Lépve tovább, távoli tájként
csupán szívem merítkezik
örömbe s hűvös tisztaságba.
Titkos erő.

Herbstmorgen
Wolkenfetzen auf breitem Himmel,
rauchiger Nebel zieht durch den Busch.
Bitter schwelt der Geruch des Laubes,
und das Aroma bereifter Äpfel
bringt der Windstoß mit seinem Hauch.
Weiter noch als die weite Landschaft
ist nun mein Herz. Und es schöpft
voller Freude Kühle und Reinheit.
Geheime Kräfte.
Forrás/Quelle: Őrség # 31/1994.
Lévay Erzsébet műfordítása/ übersetzt von Erzsébet Lévay
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Karal Viola
1938-ban Pozsonyban született. Zenei
tanulmányait a Pozsonyi Konzervatóriumban, majd a Prágai Zeneakadémián
végezte. 1968-ban a burgenlandi zenei
tanfelügyelő meghívására a Felsőpulyai
Zeneiskolában kezdett zongorát tanítani.
Emellett számos koncerten zongoristaként szerepelt. 30 éve komponál zongoradarabokat és dalokat gyermekek részére.
Több daloskönyve, ének-zongora albuma
jelent meg Lévay Erzsébet költő és szövegíró közreműködésével.
Munkája elismeréseként a Burgenlandi Tartománytól „Burgenland Díszjelvényét”, majd az Oktatási Minisztériumtól a „Professzor” címet
kapta. 2011-ben a Theodor Kery-Díjjal tüntették ki. Pianistaként különösen Liszt művei érdekelték. Ő volt az egyik kezdeményezője a
doborjáni Liszt fesztiválnak. Élete fontos része a rajzolás is. Képein
főleg a burgenlandi paraszti életet örökítette meg. Néhányat közülük
e kiadványban megcsodálhatnak. Liszt Ferencről készült grafikáit már
több helyen kiállították.
Viola Karal
Viola Karal wurde 1938 in Pressburg (Bratislava, Slowakei) geboren.
Sie studierte Musik am Konservatorium in Bratislava und anschließend
an der Musikakademie in Prag. Auf Einladung des Fachinspektors für
Musikunterricht im Burgenland begann sie 1968 an der Musikschule
in Oberpullendorf Klavier zu unterrichten. Darüber hinaus wirkte sie
als Pianistin in zahlreichen Konzerten. Seit mehr als 30 Jahren komponiert sie Klavierstücke und Lieder für Kinder. Gemeinsam mit der
Dichterin und Textschreiberin Erzsébet Lévay veröffentlichte sie mehrere Liederbücher und Klavieralben.
In Anerkennung ihres Wirkens erhielt sie unter anderem das Ehrenzeichen des Landes Burgenland sowie den Professorentitel vom Bildungsministerium. 2011 wurde sie mit dem Theodor Kery Preis ausgezeichnet. Ihr besonderes Interesse als Pianist gilt den Werken von
Franz Liszt. Sie war eine der Initiatoren des Liszt Festivals in Raiding.
Das Zeichnen ist ein ebenso wichtiger Teil ihres Lebens. Ihre Bilder
zeigen vor allem das burgenländische Bauernleben. Einige davon können in dieser Publikation bewundert werden. Ihre Grafiken zu Franz
Liszt wurden bereits mehrmals ausgestellt.
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