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s szellemi, lelki és identitás őrző elő-
adásainahitélet szerepét is fontosnak
tartja. Már két budapesti ifjú megke-
resztelkedettagyergyóiÖrményKato-
likusTemplombanazévekfolyamán!

CsibiKrisztina,acapellaénekeltcso-
dálatos örmény gregorián dalt. Igen
tehetséges és fényes jövő vár rá, ha
jó zeneiskolába kerül és szorgalma-
sangyakorol.JuhászEndre,mindenki
örömére bravúrral szólaltatta meg
más-más hangolású dudukjait, öröm-
teli örmény népzenével. Puskás Attila
bemutatta a három örmény településről
szólókönyvetésecsetelte létrejöttükne-
hézkörülményeit.Azünnepségetjóhan-
gulatúfogadászártafinomfalatokkal.

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat,továbbisikeresrendezvé-
nyek létrehozását terveziTóthCsabával,
közösrendezésben.

Dr. Cs. G.

Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – II. rész

Bajorországi évek
Azután innen tovább telepítettek minket
alovakkalegyüttabajorországiKaisheim 
városkamellettiNeuhofba, ahol már ren-
des házakban laktunk és ahol elkezdtem
járni a kaisheimi iskola első osztályába.
Németülnemtudtam,magyarulolvasnivi-
szontigen.Mireiskolábakeveredtem,késő
tavaszvolt.Eleintenemmertemagyere-
kekkel játszani, mindig az iskola-épület
körül bujkáltam, hogy ne kelljen velük
játszanom.Énvoltamazegyedülimagyar
gyerek,amagyarcsaládokszétspricceltek
másbajorhelységekbe,alovakategyelőre
bajorparasztokhozadtákki,mertelfogyott
aszénaésazabrak.Deapámszámontar-
tottaalovakat,s1947őszénígyjöhettünk
haza az utolsó magyar ló-szállítmánnyal,
közben intézte a lovak hazaküldését. B.
Gulu szerint, ha akkor apám nem szedi
össze Bajorországban a magyar tenyész-
állatokat, ma Magyarországon nem lenne 
lótenyésztés.Ezperszetúlzás.Másmagyar
katonatisztekisdolgoztakezen.

Előszó
Én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy ezek 
a történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán csak any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt családom tagjaival 
is, és rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért tehát megpróbálok igazat 
írni. Ebben Isten segítsen.

Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

Perszeazamerikaiaksemvoltakangya-
lok, ők is sok lovat elzabráltak. Például
egyOwens nevű századosSzandtner Ti-
borbácsisajátlovátakartakikötniazis-
tállóbóléshazaküldeniAmerikába.Tibor
bácsi tiltakozott, mondta a tolmácsnak,
hogysemazállamilovakat,semasajátját
nemadjaodaazamerikainak.Erreazbe-
lebokszoltTiborbácsiba,akierős,magas
ember volt, de hátratántorodott és a dí-
ványraesett.Meghallottaeztaszomszéd
szobábanafelesége,akicsi,finomGréti
néniéstőleteljesenszokatlanmódonki-
perdült az amerikai százados elé és egy
nagy pofont kevert le neki. A százados
felemelte lovaglópálcáját és végig akart
verniakisfiligránasszonyon,deatolmács
(egy lengyelkatonatiszt), lefogtaakezét
ésaztmondtanekiangolul:„NálunkEu-
rópában ez nem szokás”. (T.i. asszonyt
lovaglóostorralverni).GrétinéniésTibor
bácsiígymegmenekültek,deazértalovat
azamcsicsakelvitte.

Déva és Szászváros azonban teljesen
máseset.Évszázadokótafolyamatosan
lakott területek lévén, a megyeszékhely 
és a német lakosságának köszönhetően
jelentős polgári múlttal rendelkeznek,
tele vannak régészeti leletekkel. Szász-
városon, az óvárosban szinte bárhol
ásnak,biztosanvalamilyenrégészetile-
letrebukkannak:többnyirelakóházakra,
esetleg templommaradványokra. Kas-
télyokra, palotákra, várromokra, vagy 
hasonlótörténelmijelentőségűrégészeti

hagyatékra azonban nem számítanak,
ezekugyanismegmaradtak.
Dévaközpontjában,avárosházaelőtti

téren,majdnemTraianus császárszobra
alatt találhatók a rövid életű örmény
templommaradványai.Areformátusnál
összehasonlíthatatlanul kisebb temp-
lom a tizennyolcadik században épült,
1806-ban viszont már nem létezett:
alighaállttöbbetfélévszázadnál.

Forrás: Nyugati Jelen, 2008. április 17.

Chirmiciu András
Régészeti „apróbazár” (részletek)
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MégakövetkezőiskolaévbenisNeuhof-
banlaktunk,amiegydombonépültkiste-
lepülésvolt,onnangyalogjártamleakais-
heimiiskolába.Anyámszeptemberbenújból
azelsőelemibeakartbeíratni,hiszazelőző
tanévbencsak3hónapotjártamiskolábaés
az elejénmég nem is tudtam németül, de 
a nagyon kedves tanító néni azt mondta,
hogy ez a gyerekmár tud németül és ol-
vasniisjóltud,nyugodtanmehetamásodik
osztályba. Persze azért még nem értettem
mindent,demáregyüttjátszottamanémet
gyerekekkel. Azért voltak félreértések is.
Egyszer azt kérdeztem anyámtól: „miért
ül SzűzMária hózentrágerben?” „Honnan
veszed ezt?” Erre elkezdtem énekelni az
előző nap tanult éneket: „Maria sitzt im
RosenhagundwiegtihrKindelein”(Mária
a rózsalugasbanül és gyermekét ringatja). 
A„Rosenhag”szót„Hosentrag”-nakértet-
temésezérttűntadologolyanfurcsának.

Aztáninnentovábbkellettmennünk,ki
merre látott, mert a lovakat elhelyezték 
bajorparasztoknál,azemberekremárnem
voltszükség.Nagymamaishazamentafi-
ához Székesfehérvárra (a nemzetibankos
nagybátyámhoz). Itt tudtuk meg, hogy
nagypapa, aki nem volt velünk, hanem
Csabdin egy fiatal házaspárnál lakott,
meghalt. Halála hősies volt, mert a be-
özönlő orosz katonák az ő házukba is
bejöttek, a férfitmálenkij robotra vitték,
az egyik katona pedig a fiatalasszonyt
akartaelkapni,denagyapám,akimagas,
erősembervolt,azasszonyeléálltésmeg
akartavédeni.Azoroszpuskatussalolyan
erővelsújtottafejbe70évesnagyapámat,
hogy másnapra belehalt sérülésébe. De 
afiatalasszony egérutat nyert és elszaladt 
aházukmögöttierdőbe.Későbbezahá-
zaspár Budapesten meglátogatott min-
ket és elmondták, hogy hogyan történt

és hogy örökké hálásak nagyapámnak
azért,amittett.Ennekafiatalházaspárnak 
azegyetlen7éveskisfiátnéhánynapmúlva
egyorosztankgázoltael,őismeghalt.

Árpád,alegényishazamentafalujába,
a tisztek közül sokan nagyobb német
városokba igyekeztek vagy kivándorol-
tak Amerikába, féltek hazajönni, féltek
az oroszoktól. Szomszédunk, az erdélyi
földbirtokos Korniss D., már nem éne-
kelte többé: „Venite adoremus, venite
adoremus…” a szép latin ádventi éne-
ket, míg a disznóknak a krumplit törte
(egy helybéli gazda alkalmazta a gazda-
ságában)–igaz,azádventiselmúltmár.
Apámnak már addig is valami munka
után kellett néznie, hogy legyen miből
megéljünk. Kitalálta, hogy olyan fából
készült cigaretta-dobozt készít, amit az
amerikaikatonákautóvezetésközbenegy
mozdulattal ki tudnak nyitni, és amibe
éppen belefér az akkor divatos amerikai
„Camel”cigarettacsomag.Adobozegyik
oldalára pedig bajor nagyvárosok címe-
rének matricáját ragasztotta. Érdekes,
hogy ezeketmég lehetett az agyonbom-
bázott városokban kapni. Így München,
Regensburg, Nördlingen, Nürnberg, sőt
Stuttgart (ami már nem is Bajorország)
címerével ellátott dobozokat gyártott,
kézzel, otthon. Még én is segítettem 
amatricákatadobozokrahúzni.Aztánha
100–200dbösszegyűlt,elutazottazillető
városba és az amerikai parancsnokságot
felkeresve,eladtanekik.Úgyvették,mint
a cukrot, néha természetben, néha már-
kában fizetve. Egy amerikai katonatiszt
azt mondta apámnak, hogy „milliomost
csinálok magábólAmerikában, jöjjön ki
velem, de csak egyedül, család nélkül.”
Hát ezt apám nem akarta. A famunkák 
irántivonzalmaonnanered,hogyamikor

18 évesen a pesti piaristáknál leérettségi-
zett,azapjaeléálltésaztmondta,hogyő
asztalosszeretnelenni,ésanyomatékked-
véértmondta,hogyhallotta,hogyaSárvá-
ronnyaralóbajorkirályihercegfiaiismind
tanulnak valami szakmát, ki asztalos-, ki
kovácsmesterséget. Nagyapám állítólag
egypillanatiggondolkozottésaztmondta,
hogy„hamajdteisabajorkirályiherceg
fialeszel,nembánom,tőlemlehetszaszta-
los,detecsakegyszegénymagyarkatona-
tisztfiavagy,katona leszeléspunktum!”
Nagypapaezredesvoltésakkormégnem
tudtaelképzelni,hogyafiaiparoslegyen.
Milyen kár. Apám így lett katona, nem
nagyjókedvéből,deakkormégafiúkazt
csinálták, amit az apjuk mondott. Tüzér
volt,ésamikorTrianonutánazállamiló-
tenyésztés a katonasághozkerült,mint jó
lovas,boldoganjelentkezettaméneskarba.
Mindignagyonszeretteazállatokat.

 
Wemding

Közben Neudorfból Wemdingbe, egy 
szép kis bajor középkori, fallal kerített
városba költöztünk. Amikor megszün-
tették a neudorfi telepet, és mindenki
arra ment, amerre látott, szüleim nagy
gondban voltak, hogy most hová men-
jenek. Szerencsére anyámnak eszébe
jutott, hogy amikor egyszer a kaisheimi
dómban apám orgonakíséretével Schu-
bert Ave Mariaját énekelte, mise után
odajött hozzá a wemdingi polgármester
éskérte,hogymenjenelhozzájukisegy
Wallfahrtskirchebe énekelni. Ezt anyám
megistette,ésakkorapolgármesterfel-
ajánlotta, hogy ha valamire szükségük
lenne,őszívesenállrendelkezésre.Anyám
írtneki,hogymostnincshovámennünk,
nemmehetnénk-eWemdingbe.Apolgár-
mester azonnal válaszolt, hogy jöjjünk,

egy szobát a rendelkezésünkre bocsát.
Eztmeg is tette.Azállomással szemben
voltegyréginagyemeletesépület,annak
amásodikemeleténkaptunkegyszobát,
mellettünkamásikszobábanszudétané-
metmenekültcsaládlakott.Wemdingben
nagyonszerettünklakni,boldoganjártam
avárosközpontjábanlévőiskolábaazapá-
cákhoz. Nagyon szigorú katolikus neve-
lést kaptam. Minden nap kellett misére
menni.Ottvoltamelsőáldozóis.Bajoror-
szágbanaznagyünnepvolt,azelsőáldozó
kislányegyhétigjárhatottfehérelsőáldo-
zói ruhájában és a szüleinek gratuláltak 
azutcán.Nemhogyfehérruhámnemvolt,
hanemaligvoltruhám.Anyámvalamita-
láltrongyokból,anyagokbólvarrtnekem
nyárra egy ujjatlan ruhát. 8 éves voltam, 
sovány is,mégis az apácafőnök asszony
hazaküldött az ujjatlan ruhámban azzal,
hogy „du bist unkeusch” („szemérmet-
lenvagy”).Bőgvementemhaza:„Ichbin
unkeusch” – mondtam.Anyám nehezen
tudtaelnyomniamosolyátésaztkérdezte,
hogy tudom-e, hogymit jelent? „Fogal-
mamsincs,devalamiborzasztó lehet”–
mondtam.Mikor anyámmegtudta, hogy
az a baj, hogy a ruhám ujjatlan, bement
az apáca főnökasszonyhoz és elmondta,
hogymenekültekvagyunk,snemigenvan
ruhánk. De aztán mégis összeeszkábált
nekemvalamiblúzfélét,amitazujjatlan,
„szemérmetlen” ruha alá felvehettem. 
Első áldozásra persze csak fehér ruhá-
ban,fehérharisnyábanéscipőbenlehetett
menni.A házunkkal szemben lakott egy
nagyobb lány, aki egy hétre kölcsönadta
azelső-áldozóiruháját,cipőjét.(Mégane-
vét ismegjegyeztem:Marianne Fischer-
nek hívták. Vele 40 évvel később egy
németországiútalkalmávaltalálkoztam).
Acipőnagyonnagyvolt,papírralkellett
kitömni az orrát, de én nagyon boldog
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voltam és egy hétig úgy mászkáltam 
a városban, mint egy kis menyasszony.
Haaszüleimmelmentemazutcán,idege-
nekodajöttekgratulálni.Ezvoltaszokás.
Kaptamegynénitőlegyszentképet,amin
Jézusülmintpásztorabáránykáiközött.
Anéniaztmondta,hogyaztkívánja,hogy
énolyanbáránykalegyek,akiegészközel
áll Jézushoz.Ezaképecskekésőbbmég
szerepetjátszottazéletemben.

Szüleim kissé bohém emberek voltak,
mert ugyan semmijük sem volt, de ahol
csakmegfordultak,mindjártkörülnéztek,
hogyhollehetneegykismuzsikátcsinálni.
Azthiszem,hogynemszereplésivágyból
tettékezt,hanemazeneirántiszeretetből.
Látták,hogyavároskaközpontjábanlévő
Gasthausban(vendéglőben)vanegyzon-
gora.Apámmegkérdezteatulajdonostól,
hogyszabad-eazonjátszani.„Hogyne,ha
tudrajta”–mondtaavendéglős.Márnem
tudom,mitjátszott,Lisztet, Chopint vagy 
Beethovent,detetszettatulajdonosnakés
kérte, hogymáskor is jöjjön és játsszon.
Apám kérdezte, hogy elhozhatja-e a fe-
leségét is,akiénekel.„Persze,csakszép
legyen”–mondta aHerrWirt.Valahon-
nankottákatszereztekésegy-egydélután
Schubert és Schumann dalokat énekelt
anyámasörözőkocsisoknak,munkások-
nak, jegyzőnek, néha még a polgármes-
ter is eljött. Érdekes, hogy szüleim csak 
akomolyzenéhezértettek,deezegyálta-
lán nem zavarta a publikumot, sőt nagy
lelkesedéssel vették. Egyszer egy fuva-
ros azt kérdezte anyámtól „Kennen Sie
SchumannsMondnacht?”(„IsmeriSchu-
mannHoldaséjdalát?”)Perszehogy is-
merte,kottaisvoltésazegyszerűhallga-
tóságnagyöröméretöbbszöriselkellett
énekelnie.Érdekes,hogyezekazegyszerű
németemberekmennyireismertékasaját

kultúrájukat.Énmegültemasúroltsörasz-
tal mellett és élveztem a zenét, meg szü-
leimsikerét.Aziskolajólment,ajótanulók
közétartoztam.Aházunkelőttösszegyü-
lekezettegykisgyerekbanda,aszemben
lévő állomás épületében laktak, vasutas
gyerekek voltak, az állomásfőnök, Herr
Kain(!)fia,egyolyan12–13évesforma
fiúvoltavezetőjük.Énisodamerészked-
temközéjük,bárlenéztek,mertmégcsak
8évesvoltam,tetejébelányésmenekült
is. (Flüchtlingskindnek nevezték a me-
nekült gyerekeket). Egyszer ez a vezető
nagyfiú nagyhangon el kezdi mesélni,
hogyhallottaazapjától,hogyMagyaror-
szágonnincsenekisházak,sátrakbanlak-
nakazemberek,meghogyahústnemis
főzikvagysütik,hanemalónyergealatt
puhítják.Énellentmondtamnekik,mond-
ván hogy mi is házban laktunk és soha
életembennemlaktamsátorban.Szószót
követett, a végénnem lévén több érvem
aztmondtam, hogy nálunkmég a kilin-
csekisaranybólvoltak.(AKálnoky-kas-
tély rézkilincseit gondoltam aranynak).
Na ezt már nagy nevetés fogadta. Erre
én,kifogyvamindenérvemből,fejjelne-
kimentema fővezérhasának.Eznagyon
fájhatott neki, mert üvöltve elszaladt és
attól kezdve „diewildeUngarin” (a vad
magyarlány)-nakneveztek.Ettőlanaptól
számítomnacionalizmusomat,bárinkább
hazaszeretetnek gondolnám, nacionaliz-
musomat igyekszem mederben tartani.
Wemdingbentörténtmégaz,hogykanya-
rójárványtörtki.Nagyonsokanmegbete-
gedtekaz iskolában,néhánygyerekbele
is halt. Én is megkaptam, nagyon beteg
voltam,nekemabetegségnemaszívemre
ment,mintsokgyereknek,hanemasze-
memre.Amikor meggyógyultam és újra
iskolábamentem,márnemláttamahátsó
padból, legelőreültettekésmégonnan is

nehezenláttamatáblát.Szemüvegetazon-
banmárcsakMagyarországonkaptam,de
akkorrögtönigenmagasdioptriaszámmal.
Egyszer hazafelé menve a középkori vá-
roskát körülvevő fal tetején, ahol a város
körülegysétaútvezetett,alemenőnapva-
lami gyönyörűvé festett egy a fakorláton
lepergővízcseppet.Akkorannyiramegra-
gadottezalátvány,olyanboldogsággaltöl-
töttel,hogyelhatároztam,hogyeztegész
életemre megjegyzem magamnak. Ez meg 
istörténtésmégmais,haaztaszóthallom
„boldogság”eszembe jut ezazezer szín-
bencsillogó,legördülővízcsepp.

Szüleim néha elvittek a közeli Nörd-
lingenbe,amiegyigaziközépkorivároska
volt és ahol nagyobb ünnepeken Kas-
perltheater(bohócszinház)játszottazutcán
agyerekeknek.Emlékszem,hogyabohóc
azzal kezdte, hogy hangosan kiáltotta:
„Seidihralledooo?”(mindnyájanittvagy-
tok? – bajor akcentussal) s mi nagy lel-
kesedésselkiáltottuk„Joooo” (Ja– igen). 
Agyerekektőlmegtanultamabajorakcen-
tust, ha osztálytársaimmal vagy barátnő-
immelbeszéltem,szüleimegykukkotsem
értettek belőle, pedig mindketten nagyon
jóltudtaknémetül.Eztazótateljesenelfe-
lejtettem. Otthon, Wemdingben, szüleim
néhaelvittekavároskaközpontjábanlévő
egyetlencukrászdába,aholkenyérjegyel-
lenében„süteményt”lehetettkapni.Atész-
tájasötétbarnavoltésrózsaszínűkrémvolt
a tetején.Nekemnagyon ízlett, apámvi-
szontaztmondta,hogyotthon,Erdélyben,
aborotvakrémjeisjobbízűvolt.

Egyszer apámnak beütött egy jó üzlet 
acigarettadobozokkal.Éjjel-nappaldol-
goztakrajta,mégénismatricáztam,amikor
megjöttemaz iskolából.Egy egésznagy
aktatáskáravalótcsináltunkéselutaztunk

aBajorAlpokba,hogymegnézzükaZug-
spitzét. A túlzsúfolt vonaton alig volt
helyünk, de valahogymégis sikerült he-
lyetkapnunk.Velünkszembenegyfiatal
pár beszélgetett, teljesen úgy hangzott,
mintha magyarul beszéltek volna, csak
éppenegyszótsemértettünkbelőle.Akí-
váncsiságnemfértbelénksvégülanyám
megkérdezte őket németül, hogymilyen
nyelvenbeszélnek.Észtekvoltak.Nagyon
megörültünk egymásnak, mert úgy gon-
doltuk, hogy az észtek-finnek-magyarok
rokonok.Talánazok,talánnem,minden-
esetre a nyelvük zenéje teljesen egyezik 
a miénkkel. A Zugspitze teljes ködben
volt, kimentünk a kilátóhelyre, de csak
gomolygó ködöt láttunk, egyetlen egy
csúcsotsem.Ráadásulmégéjjelaszörnyű
tömegszálláson, ahol mint egy lágerban
egymáshegyén-hátánfeküdtünk,ellopták
apám táskáját a cigarettadobozokkal és
ígykénytelenekvoltunklógóorralhaza-
utazni Wemdingbe. Szüleim többször is
veszekedtekegymással,deezvoltazelső
eset, hogy magamban teljesen apámnak
adtamigazat.Nemtehetettróla,hogyéj-
jelkiloptákafejealólaztatáskát.Nagyon
sajnáltamapámatarázáporozószemrehá-
nyásokmiatt,denemmertembeleszólni
aveszekedésükbe. Ígynagybúsanhaza-
mentünk.AzótasemláttamaZugspitzét.
Még egy emlékezetes közös utunk volt
Németországban,mégpedigStuttgartba. 
Akkormárjobbanvigyáztakadobozokra
a szüleim. Wemdingben ismerkedtek
meg a Braun házaspárral, akik nyaralni
jöttek oda és hallották anyámat énekelni
ésmondták,hogyőkisnagyzene-rajon-
gók.Aférfi remekülzongorázott,kísérte
anyámatisésakétházaspárjólösszeba-
rátkozott.Az asszony 20 évvel volt idő-
sebb,mintaférje,denagyonjóléltekés
kedvesen meghívtak minket Stuttgartba.
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Valahogyvonatonelvergődtünkoda,őrült
zsúfolt vonatokon, átszállásokkal, po-
rig rombolt városok mellett. Stuttgart is
szörnyennézettki, deazanegyed, ahol
őklaktak,eléggémegkímélődöttaháború
alatt.Emlékszem, hogy egyedül hagytak
a lakásban, lelkemre kötötték, hogy ne
nyúljak a gázhoz, mert az nagyon veszé-
lyes és kezembe nyomtak egy „Struwel
Peter”-könyvet, amit én egész este nagy
élvezettelolvastam,amígafelnőttekavá-
rosbanVerdi Requiemjét hallgatták.Mi-
után a zeneakadémia le volt bombázva,
a hangversenyt egy nagy teremben ren-
deztékmeg, amelymellett egy amerikai
katonai klub (hangos dzsessz-zenével)
működött.Megkezdődött a hangverseny,
ateremzsúfolásigmegtelt,mertmindenki
vágyott a szörnyű háború után valami
szépre. De a szomszéd klubban nagyon
hangosan szólt a jazz, annyira, hogy el-
nyomta aRequiemet.A németek behúz-
tákfülüket-farkukat,nemmertekrászólni 
azamerikaiakra,merthiszazokmegszálló
csapatok voltak. Erre apám, aki magyar
uniformisban volt (nem lévén civil ru-
hája),felállt,benyitottazamerikaiklubba
és a szájára tette az ujját. Ezek a katonák 
nemismertékeztazuniformist,aztgon-
dolhatták, hogy orosz, és azonnal telje-
sen elhallgattak, leállították a zenéjüket. 
Apámvisszaültahelyéreésújrakezdőd-
hetett Verdi Requiemje. Elölről kezdték
és végigjátszhatták. Nagy siker volt, és 
apapámkörülülőkmindgratuláltakneki.
ABraunházaspárfogadtaagratulációkat.
Hatudtákvolnaezekaszegénynaivam-
csik, hogy ez egy ellenséges egyenruha,
nem tudom, mit tettek volna. Stuttgartból
hazatérve szüleim elhatározták, hogy ha-
zamegyünk Magyarországra. Úgyis min-
dig honvágyuk volt, különösen, amikor
kimentünk awemdingi strandra, ami egy

erdőöveztetóvolt,ésaminagyonhasonlí-
tottvalamelyikerdélyistrandra.Otttanul-
tammegúszni,anyámnemtúlszerencsés
módszerével,hogyt.i.egyszermegmutatta,
hogymit kell csinálni, azután a tó körül
sétálva belökött egyenesen amély vízbe.
Majdnem megfulladtam, szerencsére utá-
namugrottéskihúzott.Deaztánmégiselég
hamarmegtanultamúszni.Wemdingiéle-
tünksoránanyámmalnagyonközelibarát-
ságbakerültünk,szintebarátnőjénektekin-
tett,pedigmikoreljöttünkonnan,mégcsak
9 éves voltam. Emlékszem, hogy egyszer, 
mikorbementünkavárosba–(miafalon
kívüllaktunk,estemindigbecsuktákaka-
pukat, úgyhogy igyekezni kellett, nehogy
bennrekedjünk) – tehát amikor egyszer
egynyári reggelenbementünk avárosba,
afőtérenazegyikszép„Giebelhaus”(ba-
rokkos homlokzatú ház) előtti kiskertben 
aFrauRaetin(tanácsosné)éppenkapálga-
tott.Anyámaztmondta,hogymostodame-
gyünkköszönniésfigyeldmeg,hogyazt
fogja mondani, hogy „man muss immer
schaffen, schaffen” (mindigdolgozni, dol-
gozni kell). Odamentünk, szépen köszön-
tünk és tényleg ezt mondta. Alig tudtam
visszatartanianevetést,detudtam,hogyud-
variatlanságlenne,haelnevetnémmagam.

Hazajövünk
Közbenmáregy idejehír jöttabátyám-
ról, hogy szerencsésenmegérkezettSzé-
kesfehérvárra,aciszterekhezjárgimná-
ziumba. Bennlakó és ő magamegkeresi
a bentlakás díját nyári munkával, meg
gyerekek tanításával. 17 éves volt már.
Nagybátyámaztírta,hogyitthonrendező-
dikapolitikaihelyzet,választásokvoltak,
hazajöhetünk. Így 1947 őszén az utolsó
ló-szállítmánnyalmiishazajöttünk.Avo-
natalovakkalKomárombaérkezett,ahol

apámutóda,AnkerSándibácsivetteát
alovakatéshozzájukmentünkbeebédre
(aszülőházamba,hiszabbanaházbanlak-
takaszüleim1932-től1940-ig).Egyszer
csaknyílikakertkapuésegyfiatalember
jön be, végig a kerti úton.Anyám látja 
azablakbóléskérdiMiminénit,hogyki
ezacsinosfiatalember?„Hátnemisme-
redmeg?”–kérdiazmegdöbbenve.Abá-
tyámvolt.Dehátutoljára14ésfélévesen
láttaafiát, ekkormegmár17évesvolt.
Nagysírás-rívás,öröm.Énisaligismer-
temmeg,deőismásképpemlékezettrám.
Nagyonbüszkevoltamanagybátyámra.

Székesfehérvár. Nagybátyámék nagy
szeretettel fogadtak, az unokatestvéreim
is,akikközbenszinténmárnem6,hanem 
9és10évesekvoltak.Énnálukmaradtam,
befogadtak harmadikként a gyerekszo-
bába. Persze nagy játszásokat csaptunk.
Emlékezetesjátékunkvoltatengeralattjáró
játék, ami abból állt, hogy mindhárman
bebujtunkJánospaplanaaláésottvártuk 
aháborúvégét.Egyszer,mikormárnagyon
elfogyottalevegőésbüdösvolt,fellebben-
tettem a paplant, mire János rámkiáltott:
„Hülye,bejönavízéselsüllyedünk!”

Szüleim Pestre mentek. Mesélik, hogy
leszálltak a villamosról a Móricz Zsig-
mond körtéren, egy-egy hátizsák volt
rajtuk, egymásra néztek és azt kérdezték
egymástól„ésmostmilesz?”Hátazlett,
hogy apám az öccséék cselédszobájába
ment lakni a Gellérthegyen, és kapott
egy csaposi állást Csepelen egy kocsmá-
ban. Soha életében nem szerette az italt
és most ott csaposkodott Csepelen. Saját
bevallása szerint csapnivaló csapos volt.
AnyámaNaphegyenkapottegyidőszsidó
házaspárnálállást.Cselédnekállt,desze-
rették őt és ő is szerette a házaspárt, így

megvoltak. Az öregúr jól zongorázott,
nem sok idő telt el addig, amíg rájöttek,
hogy kitűnően tudnak együttmuzsikálni.
Megint  Schubert, Schumann dalok….
Anyámegésznaptakarított,főzött,mosott
éscsináltmindent,amitegycselédnekkell,
estelezuhanyozott,átöltözöttésliedereket
énekelt. Azt hiszem, élvezte. Én közben
Székesfehérváron jártam az apácákhoz 
iskolába.Miutánotthonmindigmagyarul
beszéltünk, gond nélkül tudtam követni 
a tanítást a negyedik osztályban. Csak
amikor először gyóntam, akadtam meg,
mertnemismertemabűnökmagyarnevét.
Mondtam a gyóntatószékben a papnak,
hogycsaknémetültudomelmondaniabű-
neimet, azt mondta, hogymondjam csak
nyugodtan,Istenúgyismegérti.Elérkezett
akarácsony,nagyonkészültünkrá,szüleim
islejöttekFehérvárraésemlékszem,hogy
nagyonszép,meghittcsaládikarácsonyunk
volt.Nagymamaisvelünkvolt,nekikülön
örültem, amikor Fehérvárra érkeztünk.
Aztán sarlachotkaptamés felvittekabu-
dapestiSzent Lászlókórházba,aholhamar
megszerettemahelyzetet,vagy6hétigvol-
tambennegycsomógyerekkel,szüleimés
nagyanyámugyanmeglátogattak,decsak
ablakonkeresztülszabadottbeszélgetnünk.

Amikor meggyógyultam, már nem
mentem vissza Székesfehérvárra, hanem
nagyanyámmalegyüttaBercsényiutcában
laktunknagyanyámegyiköregbarátnőjé-
nél, Sztankovits Anna néninél.Tőletanul-
tam meg osztani, mert itt a Bartók Béla 
úti iskolában a negyedikben már tudtak
osztani, mi meg Németországban és Fe-
hérváron még nem tanultuk ezt a nehéz 
számtani műveletet. Elég nehezen ment.
Márcsakazért is,mertmindenüttúj lány
voltam.  A 4. osztályt négy helyen végez-
tem:Bajorországbankezdtem,Fehérváron
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folytattam, a budapesti Bartók Béla úti
iskolába néhány hétig jártam,míg végül 
a Pilisben, Csobánkán egy katolikus
gyermekotthonban fejeztem be. Ez na-
gyonszéphelyvoltésúgykerültemoda,
hogyolyangyerekek,akiknekaszüleine-
hézhelyzetbenvoltak,külföldi,belgiumi,
dániai,svédországiegyévestartózkodásra
jelentkezhettek.Aszüleimengemisbeje-
lentettek, de szerencsére egy fél kilóval
nehezebb voltam,mint az előírt sovány-
ság,ígylemaradtam.Helyettekihelyeztek
katolikus szociális nővérekhez Csobán-
kára. Ittnagyonszerettemlenni,bárele-
intehonvágyamvolt.Hováis?Hisznem
voltotthonunk.Biztosaszüleimután.Itt
fejeztembeanegyedikosztálytésittbér-
máltak.Eszembe jutottazelsőáldozásra
kapottszentképéserősvágyéltbennem,
hogy olyan bárány legyek, amelyik na-
gyon közel van Jézushoz. Eljött a bér-
málásnapja.Atiszi(katolikustisztelendő
bácsi)aztmondta,hogyszombatonmin-
denkigyónjonmegés igyekezzenvasár-
nap délelőttig, a bérmálásig, semmiféle

bűntsemelkövetni,mertaddigmárnem
lesz lehetőség a gyónásra, aki pedig bű-
nösen megy bérmálkozni, halálos bűnt
követel,amitIstensohatöbbémegnem
bocsát,hiábagyónjukmeg.Hamégisbű-
nözünk, inkábbálljunkki a sorbólésne
bérmálkozzunkmeg.Ésittjönabökkenő
–éninkábbkegyelemneknevezném.Mert
bizonyszombatesteelkövettemegybűnt,
amiről tudtam, hogy az, és bizony nem
voltmármód a gyónásra.Viszont ahhoz
gyáva voltam, hogy vasárnap a bérmá-
láskor kiálljak a sorból akkor, amikor ott
voltakaszüleim,anagyanyám,abátyám, 
abérmaanyám.Rémesérzésvolt.Tudtam,
hogyemiattapokolbajutok.Aztegyfel-
nőtt ember, egy papmondta, tehát biztos
igaz. Nagyon nyomott hangulatban vol-
tam,mégmegiskérdezték,hogymiabaj,
desenkineksemmertemelmondani.Még
egyideignagyonletörtadolog,deamikor
az ember 10 éves és általában életvidám
gyerek,nemsokáigtörődikvele.Különben
ismégolyanmesszevanazahalál…

Folytatjuk

A Magyarörmény Tudástár 2019-évi bővítései – V. rész
Könyvek
Szongott Kristóf:AMagyarokeredeteésőslaka   
II.ÖrményKultúraHete2008.04.17–25.,szerkesztette:dr. Issekutz Sarolta
Délvidékiörménynemesekszerkesztette:dr. Issekutz Sarolta
AromániaikatolikusörményekordinátusaSzamosújvár
Gazdovits Miklós:Azerdélyiörményektörténete   
Kedves Gyula:CzetzJános,aszabadságharclegifjabbtábornoka
Bona Gábor: Az1848/49-esszabadságharcörményhősei 
Bodurian János:VörösHold–Elbeszélések   
Bernád Rita – Kovács Bálint:ASzamosújváriÖrményKatolikusGyűjtőlevéltár
Balázs Bécsi Attila:Szamosújváriörökség
Kiállítások
Vákár Tibor: Ararátszimfónia    
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Boldog Bogdánffy Szilárd                                  www.magyarormenytudastar.hu

Kovács Hont Imre                                                                                                                         
Fókuszban az emlékközpont (részletek)

Ferencz Tibor polgármester 2018 végén
mégelégedetlenvoltazelmúltesztendővel
–mondtael–,azideiévértékelőlakossági
fórumrakészülveazonbanarrajutott,hogy
mégiscsaksikeresévvoltatavalyi.
Ennek egyik fő oka, hogymegvalósult 

aBákómegyéhezcsatoltKostelekfeléve-
zetőútszépvíziszakaszánakévekótatartó
korszerűsítése.A helyiek által Szénás út-
naknevezett7,8km-esszakasztaszfalttal
borítottákaMotorsirülőig,azazamegye-
határig.Ezamunkálatmintegy12millió
lejt emésztett fel az évek során, és akkor 
válik teljes értékűvé, ha a Bákó megyei
szakasz5,5km-étissikerülfelújítani.

Befejezték ugyanakkor a Dajbukát-
ház átalakítását, amelyben helyet kap 
a Székely határőr emlékközpont.
–Idénenergiánknagyrészétazemlék-

központra fordítjuk. A programmal való
feltöltésnekmárelkészültaforgatókönyve,

ennek ismeretében pedig kijelenthetem,
hogyaszékelyhadtörténetszámáraisso-
katjelentajövőbenezazintézmény,köz-
ségünk számára pedig gazdasági potenci-
állal bír. Jövő év első felében szeretnénk
megnyitnianagyközönségelőtt–közölte
a polgármester, kifejtve, hogy mintegy
húszfős szakmai csapat (hadtörténészek,
muzeológusok, turisztikai szakértők stb.)
dolgozikazon,hogyminélátfogóbbszol-
gáltatástnyújtsonazemlékközpont..
Nemhaladtakviszontkellőképpenaszép-

vízikultúrközpontfelújításávalésazuniós
aszfaltozásiprojektjükkel.
Előbbi akultúrotthonként szolgálóva-

lamikoriörménykaszinó,illetveaszom-
szédoskönyvtárépület felújítását foglalja
magában,deabuzăuikivitelezőnemteszi
tönkremagátagyorsbefejezésért.

Forrás: Hargita népe,  2019. február 20.      

Csíkszépvíz:ideiprioritás,amitavalyelmaradt
Két fontos projekt megvalósítása nem úgy haladt tavaly, ahogyan elvárták volna, 
ennek ellenére – több „apró” mellett – két másik kiemelt beruházás viszont megva-
lósult Szépvíz községben: a kosteleki út aszfaltozását befejezték a megyehatárig, 
és elkészült a Székely határőr emlékközpont is.

Vidám percek
Kétszékelyvágjaafáttélenanagyhidegben,
majdkérdiazegyik:
–Tekoma,holvanafülessapkád?
–Amiótabalesetemvoltnemhordom.
–Milyenbalesetedvolt?
–Megkínáltakpálinkávalésnemhallottam.

Kétvadászbeszélgetazanyósokról:
–Tudodmikorkacsintottamutoljáraazanyósomra?
–Nem,mikor?
–Hát,amikorcélbavettem.

Mitszóltazanyósod,amikorközöltedvele,
hogymostmárhazakéneköltöznie?
–Kihagyjambelőleatrágárszavakat?
–Igen.
–Akkorsemmit.

–Sziaanyu.Megyekdiszkóba!!
–Diszkóba?!13évesenadiszkózásonjárazeszed
ésmegfeledkezelanyád26.születésnapjáról?

  


