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4. oldal András és  Kr iszt ina  

 András!” 

 A tanítónéni hangjára András visszazökkent a valóságba. 

 „Mirıl beszéltem?”  András bőntudatosan hajtotta le a fejét.  
„Ha nem figyelsz, hogy fogsz holnap vizsgázni?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Igen,” tudta ezt András, de hiába igyekezett, gondolatai 
elkalandoztak.  Felkaptak az ablak elıtti fa leveleit borzoló szellı 
hátára és messze szálltak. 

 Pár nap, vége az iskolának, utána csomagolás és az 
unokatestvérével indul Magyarországra.  András nem volt biztos 
az érzéseiben.  Örült is, nem is az útnak. 



5. oldal A nagy út  

 Szülei Magyarországról jöttek, ı már itt született.  Soha 
eszébe se jutott, hogy máshol is lehet „otthon,” mint itt, ahol van. 

 Kicsi korában nagyon szerette, ha meséltek neki.  Azok a 
mesék legtöbbször úgy kezdıdtek: Hol volt, hol nem volt, az 
Óperenciás tengeren is túl, volt egy… András valahogy oda 
képzelte a Magyarországról hallottakat. 

 Otthon magyarul kellett volna beszélniük, el is kezdték, de a 
második, harmadik „hogy is mondják?” után, átfordult más 
nyelvre a beszéd.  Úgy sokkal könnyebben ment. 

 Most pedig bepottyannak abba a nekik távoli, Óperenciás 
tengerentúli világba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Becsomagoltál már?” kérdezte hazafelé menet Krisztina.  
 „Még el se kezdtem,” vallotta be András.   



6. oldal András és  Kr iszt ina  

Nagypapa azt írta, hogy rajzoljuk le a Kárpát-Medence 
térképét, de csak a határvonalakat, és hozzuk magunkkal.  Majd 
ott belerajzolunk mindent, amerre járunk. 

Elérkezett az indulás napja.  Velük sírtak a felhık is.  
Késıbb kibújt a nap, Krisztina és András arca is mosolygóra 
változott.  Az egész család kikísérte ıket a repülıtérre.  András 
kishúga egy cédulát nyomott a kezébe.  „Itt a címem, majd írjál.”  
Ezen mindenki mosolygott. 

Még egy ölelés, puszi, integetés és az ajtó becsukódott 
mögöttük. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elindultak. 

 Budapesten Nagymama és Nagypapa várta ıket.   
„Képzeljétek,” újságolták a gyerekek.  „Ültünk a váróteremben—
egyszercsak megszólal a hangosbemondó: Ha van valaki az 
utasok között, aki ért magyarul, kérjük, fáradjon a 3-as kijárathoz.  
Odamentünk mind a ketten.  Egy bácsi, aki csak magyarul tudott,  



7. oldal A nagy út  

elvesztette a jegyét.  Neki kellett tolmács.  Segítettünk fordítani, 
minden rendben lett.  A bácsi megköszönte és mondta, hogy 
éppen annyi idıs az ı Jancsi unokája, mint András.  İket 
látogatta meg.” 

„Derék dolog!  Büszke vagyok Rátok,” mondta Nagypapa.  
 „Be is mutatkoztunk.”  Nagypapa kíváncsian húzta fel a 
szemöldökét.  „Igen!  És elıszır a vezetéknevünket mondtuk, 
utána a keresztnevet, ahogy a magyarok szokták.” 

„Honnan tudjátok ezt?” 

„Tanultuk a cserkészetben.” 

„Mi mást tanultatok?” érdeklıdött Nagymama, akit az 
unokái röviden csak Nagyinak szólítottak.  „Ó, nagyon sok 
mindent.” 

„Derék dolog,” bólintott Nagypapa, aki mindenre amivel 
meg volt elégedve azt mondta, derék dolog! 

 

 

 

 

 

 

 

 Hazáig az utat vonaton tették meg.  Nagyon érdekes volt.  
Tágra nyílt szemmel figyelték az ablak elıtt rohanó tájat.   



8. oldal András és  Kr iszt ina  

 A nagyszülık meséltek nekik a városokról, az ott lakó 
emberekrıl, folyókról híresebb eseményekrıl, csatákról, 
hısökrıl. 

Krisztina és András szempillái egyre nehezebbek lettek.  
Lassan a vonat zakatolása összefolyt a Nagypapa hangjával és 
álomba ringatta ıket. 

Reggel harsány kakaskukorékolásra ébredtek.  Nagyiék 
falun laktak és háziállatokat tartottak.  

„No gyerekek,” mutatott Nagypapa a sárba.  „Ez minek a 
lábnyoma?” 

„Ez egy csirkéé, ez egy kutyáé,” lelkendezett Krisztina. 

„Az az óriási pedig a Nagypapa csizmájának a nyoma,” 
mondta András, hogy ı se maradjon le. 



9. oldal A nagy út  

 Gábor, az egyik unokatestvérük, hosszabb kirándulásra 
vitte ıket.  Bejárták a környezı várakat, várromokat.  Voltak a 
Diósgyıri várban, Boldogkıváralján.  Amikor meglátták magasan 
a hegytetın a hollókıi vár romjait, Krisztina felsóhajtott, „Most 
már értem, miért nevezték így ezt a várat.  Oda csak a madarak 
tudnak felrepülni.”  A sárospataki várban András óvatosan felvett 
egy kis csempedarabot.  „Ezen valamikor egy Rákóczi járhatott.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Füzéri vár tövében portyázó cserkészekkel találkoztak.  
Amikor azok megtudták, hogy külföldi magyar cserkészek, 
meghívták ıket, tartsanak velük.  András és Krisztina beálltak az 
ırsbe és egy pár együtt elénekelt nóta után, már egészen otthon 
érezték magukat.  Mintha mindig ismerték volna egymást. 



10. oldal András és  Kr iszt ina  

 Amikor elváltak, már estét várva muzsikáltak a békák.  
Hővös alkonyati szél borzolta a faleveleket, de ık nem érezték a 
hideget, mert szívükben meleg simogatással sütött a nap… 

Reggel Krisztina kiment Nagymamához a konyhába.  
Kezében az otthon rajzolt térképet szorongatta.  „Nagyikám! 
Megmutatnád nekem, hol jártunk?”  Krisztina gondosan 
bejegyzett mindent.   

„Most azt mutasd meg, Ti hol laktok.” 

„Itt,” mutatott Nagyi a térképre.  Krisztina nagy betőkkel 
odaírta:  Nagyivár. 

Múltak a napok, győltek az élmények, szaporodtak a 
térképen a beírások.  A Felvidéken, Kassa, ahol virágot tettek 



11. oldal A nagy út  

Zrínyi Ilona és fia II. Rákóczi Ferenc sírjára.  Krasznahorka, ahol 
az ottani cserkészektıl a kuruc szabadságharc idejébıl való 
dalokat hallgatták.  Késmárk—amit Késmárknak írnak, de 
Kézsmárknak mondanak.  Elképzelték, milyen lehetett, amikor 
még Thököly Imre címeres zászlaja lobogott a tornyán.  Munkács 
vára, ahol Krisztina a megilletıdéstıl csak suttogva tudott 
beszélni.   

A Labanc partja, ahol a monda szerint Árpád legyızte Zalán 
bolgár fejedelem seregét.  András egy kis csónakot tett a vízre.  
Talán a hullámok leviszik a Bodrogba, onnan a Tiszába.   

A Tiszatúra, ahol András fogta halból fızték a vacsorát.  
Esték, amikor az égen megkeresték a Sarkcsillagot, amit a 
magyarok Utasok csillagának hívnak.  A különös melegség, amit 
akkor éreztek amikor lefekvéskor félhangon mondták az esti imát 
s közben Marci csodálkozó arca emelkedett fel a párnáról.   

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jé!  Ti ugyanazt az imádságot mondjátok, mint mi.”  Attól 
kezdve, együtt imádkoztak.  Észrevétlenül erısödött bennük egy 



12. oldal András és  Kr iszt ina  

új érzés.  İk bárhol élnek, lelkük mélyén, ott van a 
magyarságuk!  A nagyoktól hallottak errıl otthon és a 
cserkészetben, de nem értették.  Valahol a gondolataik mélyén 
most kezdett ez az érzés bontakozni. 

Még egy focimérkızés, még egy versenyfutás a kaputól az 
eperfáig, még egy Nagyi fızte finom vacsora, amiben ık is 
segítettek, és újra a repülıtéren voltak. 

„Ezek a gyerekek, hogy megnıttek,” nézett Nagypapa a 
kinıtt ruhákra.  „Hogy megkomolyodtak!”  Nagyi letörölt egy 
könnycseppet. 

Az út hosszú volt.  Gondolataik, hol az elmúlt hetek 
benyomásai, hol a hazaérkezés öröme között kavarogtak.  
Nézték az alattuk kúszó felhıket, minél többet elhagytak, annál 
közelebb jött az otthon. 

 „Te, Krisztina,” szólalt meg András.  „Alig várom, hogy 
elmesélhessem az ırsömnek, mi mindent láttam és tanultam.  És 
ezentúl sose fogok morogni, ha összejövetelre kell menni.”   

 Pár hét múlva a cserkész összejövetelen András lelkesen 
mesélt barátainak.  „Tudjátok, úgy érzem magam, mint aki 
valamikor kapott egy csomagot de sose nyitotta ki.  Nem is 
tudom miért, talán kényelembıl, talán akkor nem tetszett a 
csomagolása.  Nem néztem meg, mi van benne.  Most ez a 
csomag kinyílt elıttem.  Kezdem érteni.  Nem csak régi emberek 
története, enyém is.  A magyarság érzését kaptam.  Büszke 
vagyok rá és mindig ırizni fogom.” 

András lehajtotta a fejét.  Nagypapa hangja tisztán csengett 
a fülében:  Ez valóban derék dolog! 
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23. oldal Magyarország a  török idôben 




