Ambrus Margit
(Sepsiszentgyörgy, 1918. november 25. –
†Esztergom, 2015. augusztus 26.)

Élet a XX. század első
évtizedeiben Székelyföldön
(Visszaemlékezésem nagylánykoromra, udvarlóimra – 1934–1943. 6. rész)
Előzmény (Az előző számban közölt 5. rész
összefoglalója) A szerző nővére, Marcsa, akit
első gyermekük megszületését követően Máriának szólítottak, férjével és leányukkal, Nellivel a
partiumi Révre költöztek, és várták következő
gyermeküket. Szükség volt a segítségre, így húga, Manci, náluk maradt egy időre. Megszületett Mária második gyermeke, Olariu Victoria,
becenevén Tuli. Manci ellátja a háztartást, segít
szüléséhez kapcsolódóan trombózist kapott nővérének. Leírja a keresztelőt követő családi ünnepséget, amelyet Mária és Vasile csaknem tragédiával végződő családi perpatvara követett.
Közbeavatkozásával megakadályozza, hogy
Laci revolverével lelője Máriát. Megismerkedünk Manci udvarlóival, első komoly kérőjével,
barátnőivel, mindennapi életével. Egy év elteltével, 1934-ben, hazamegy Szárhegyre, ahonnan kevéssel utóbb Özvegy édesanyjával és
Kovásznáról időközben hazatért nővérével,
Bözsivel1 együtt Marosvásárhelyre költözik.
Bátyja, Péter, ekkor már nem Kézdivásárhelyen, hanem Marosvásárhelyen tanult és internátusban lakott. Bözsi kötőgépet vett, és babaruhákat kötött, Manci varrni tanult egy varrodában. Juci nővérük jó testvérként segítette
őket mindennapi problémáik megoldásában.
Költözéseink és ifjúkori szerelmeim
Marosvásárhelyen
A Köves-dombról a minoriták bérházába költöztünk. Édesanyám szívesen látta a vendégeket.
Volt úgy, hogy nyugdíj folyósítása előtt álltunk,
Bözsi az általa kötött babaruhák leszállítása
előtt, én meg éppen fizetés nélküli szabadságon
voltam. Ilyen szabadságra akkor küldtek minket,
ha az áru felszaporodott a raktárban. Amíg azt el
nem adták, addig általában egy-két hétig szüneteltünk. Ügyeltünk arra, hogy ezt vendégeink
akkor sem vegyék észre, ha az utolsó tartalékunk
kerül az asztalra. Jól éreztük magunkat, nem
fogtunk fel tragikusan semmit. Egy ilyen alkalommal Édesanyám épp’ a nyugdíjért ment. Otthon jóformán már semmi sem maradt, mivel
előtte való nap vendégek voltak nálunk, és az
éléskamra újratöltése előtt álltunk.
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Bözsivel, az udvaron ülve, vártuk Édesanyánkat a pénzzel. A szemben levő ház verandáján
uzsonnázott a cseléd. Kávét ivott vajas kenyérrel,
s nekünk Bözsivel rögtön kész volt a viccünk.
Egymásra néztünk, nevettünk, aztán néztük a
cselédet, és amikor az nyelt, mi is nyeltünk.
Aztán megjött Anyánk, és mehettünk vásárolni.
Igen kevés volt az özvegyi nyugdíj. A mi keresetünk
is kevésnek számított, de elkeseredve sose voltunk.
A minoriták bérházában igen magasak voltak
a szobák. Télen nehézséget okozott a felfűtésük.
Újra elindultunk lakást keresni. Találtunk is egy
kedves kis házat. A két szoba és konyha mellett
volt benne még egy kisebb helyiség is. Ide helyezte el kötőgépét és szövőszékét Bözsi.
A ház egy Csongovai nevű földbirtokosé volt.
Az utcai fronton volt az ő lakása és egy iroda,
talán ügyvédi, erre már nem emlékezem. Ebben
lakott öreg, beteg édesanyjával, aki azt mondta,
addig nem hal meg, amíg a magyarok vissza nem
kapják Erdélyt. Valóban így történt. Két nappal a
magyarok bejövetele után meghalt. Középen egy
nagykapu vezetett az udvarba, ahol az általunk
kibérelt ház állt. Amikor ide költöztünk, Édesanyám meghagyott magának egy szobabútort, a
többit eladtuk, és vettünk Bözsivel magunknak
egy világos színű, modern szobabútort.
Ennek az udvarban lévő háznak az ablaka
szép virágoskertre nézett, előtte fák bólogattak.
A kertbe nem volt szabad bemennünk, de kiültünk az ablakba, és gyönyörködtünk benne, és
élveztük a madarak csicsergését.
Az udvarlók: Breg János és Gerő Károly
Nyáron a szünidőben jött Péter bátyámnak két
osztálytársa: Breg János, akit Janikának, és Gerő
Károly, akit mindig Gerőnek szólítottak. Valamiből megbuktak a képesítőn. Pótvizsgára készültek. Mindenki csodálkozott azon, hogy a nagyeszű Gerő Károly megbukott a képesítőn. Breg
Janika udvarolt nekem. Elég sokáig maradtak
Vásárhelyen. Janikát, aki csendes, jó fiú volt,
Péterék tiszteletbeli székelynek nevezték. A család szívesen vette, hogy udvarol nekem. Azt
mondták ő a hozzám való. Úgy volt, hogy hozzá
megyek feleségül.
Zavart viszont, hogy még nem végeztem el az
iskoláimat. Talán ez is egyik oka volt annak,
hogy mihelyt komolyra fordult valamelyik fiú
udvarlása, elodáztam a döntést. Janika számtanból megint megbukott, Gerő átment. Janika bukása ellenére is taníthatott. Részt vett a banketten, amire meghívott engem is. Ott mutatta be
nekem a 196 centi magas, 96 kilós derék, szép
zöld szemű Gerő Károlyt, akinek az édesapja
jegyző volt valahol. Ő lett az első igazi nagy szerelmem. A bankett a Somostetőn rendezték egy
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nagy bálteremben. Jó kedneki a kért címet. Ugyanakkor
vünk volt. A városban akkor
Gerőnek elküldtem a szakító
végzett diákok is ott banketlevelet. Megírtam neki, hogy
teztek. Az egyik végzős körünem szeretem, nem szerettem.
löttem ólálkodott, nem mert
Kívánom, találja meg a bolfelkérni, de virágot küldött a
dogságát valakivel, aki szeretvirágárus asszonnyal. Ezt az
ni fogja.
asztalunknál ülő fiúk egyike
Elküldtem a két levelet,
vette át, és ő adta oda nekem.
vártam Janikát, helyette csak
Mi meg nevettünk a virágkülaz a levél jött, amelyben leírta,
dő csalódott arcán. Hazafelé
hogy átszökött Magyarországelöl ment Bözsi nővérem Janira, nem akar boldogságom
kával, hátul én Gerővel.
útjába állni.
Már világosodott, Gerő a
Ekkor derült ki számomra,
szemembe akart nézni, felkahogy a két fiú tartotta a kappott a levegőbe. Janika pont
csolatot egymással. Családom
ekkor nézett hátra, és félreérközreműködésével két szék
tette a helyzetet. Azt hitte,
között a pad alá estem.
hogy megcsókolt. Pedig akkor
Végül
belenyugodtam,
Gerő Károly (1934)
nem, csak később, egyetlenhogy ennek így kellett történegyszer, mikor elmentek és elbúcsúztak tőlünk. nie. Dolgoztam tovább, a romantika véget ért.
Ültünk egymás mellett a díványon, felém for- Nagy csend lett, a családban többet nem esett
dult, megfogta az állam, és megcsókolt.
szó erről. Szomorú voltam, tudták miért.
Elment, soha többet nem találkoztunk, de
azért leveleztünk. Mind a kettő írt, és én vála- Bözsi nővéremből Réka nővér lesz
szoltam nekik.
Janika levelével nem törődött senki, azok Mint már írtam, a családom Gerőt titokban Bömindennapi levelek voltak. Gerő levelei álltak az zsinek szánta. Arról is írtam, hogy fiatal leány
érdeklődés középpontjában. Mire hazamentem a korában Petőfalván2 élt. Ott nem volt hozzávaló
varrodából, már elolvasta az egész család. Azon fiatalember. Mikor Kovásznára ment, és vezette
ámultak, hogy engem választott mindkettő, mi- Majzelné egyszemélyes fűszerüzletét és étkezdéközben Gerő titokban Bözsinek volt szánva. Ő 23 jét, 16-17 éves lehetett.
éves és sokkal okosabb és ügyesebb, mint én, aki
Kovásznán volt az egyik telepe annak a
akkor még csak 19 éves voltam.
Danubia részvénytársaságnak, amelyhez ZabolaAzt nem tudtam, hogy a két fiú is levelez egy- fűrésztelep – Édesapám munkahelye – is tartomással. Gerő megírta Janikának, hogy komolyan zott. Itt szinte csak zsidó tisztviselők voltak. Egy
levelez velem. Janika megkérdezte tőlem, hogy ez Blau nevezetű udvarolt is Bözsinek, de komoly
igaz-e? Ezt a kérdését megválaszolatlanul hagytam, dolog, házasság nem lehetett belőle. Nővérem
mert Édesanyámék azt mondták, Gerővel szakíta- végül egy fényképpel jött haza 20 éves korában
nom kell, nem hozzám való. Juci nővérem szerint a Marosvásárhelyre, amire azt írta Blau, hogy
fellegekben jár. Azt mondta, jönnek a hétköznapok, „soha sem felejtelek”.
ki fog ábrándulni belőled stb. stb.
De amilyen szerencséje volt, a cukorgyárnál is
Leveleimet Juci átjavította, ami szerinte ér- egy Hauptmann nevű zsidó fiatalembernek tetzelgős volt, azt kihúzta. Én azért nem bántam, szett meg. Nagyon művelt fiatalember volt. A
ha átnézik a leveleimet, mert féltem az esetleges kaszinóban találkozgattak. Ilyenkor művészethelyesírási hibáktól. Végül annyira bizonytalan- ről, irodalomról tartott előadást Bözsinek. Ő
ná váltam, hogy elfogadtam tartalmi javításait is. meg úgy tudott hallgatni és hozzászólni, hogy
Költői szép leveleket kaptam Gerőtől. Ezeket Hauptmann udvarolni kezdett neki.
abban a kazettámban őriztem, amit a zsidó kéSógorom, Czimbalmos Jóska, egy délelőtt felrőmtől, Raducziner Jóskától kaptam annak ide- jött hozzánk, és azt mondta, hogy délután el akar
jén. A kazettát máig őrzöm. Elején egy fekete jönni Hauptmann vizitelni, zárjátok be a kaput,
ébenfa szív van, abban pedig egy kulcs. Később semmi értelme. Ezek csak vagyonos lányt veszaztán, amikor férjhez készültem, Édesanyám nek el, és csak hírbe hozza Bözsit. Szegény testfeltörte és elégette az emlékeimet. Azt mondta, vérem életéből egy újabb szerelem maradt ki.
Amikor ez történt, még a Köves-dombon lakazokra már nincs szükség.
Janika egyik levelében azt írta, hogy megláto- tunk. Bezártuk az ajtót, még a kaput is. A kis togat, megkérdezte a Gerő címét. Én nem vettem ronyszobából le lehetett látni a főútvonalig. Látészre a cselt, és családom diktálására megírtam tuk, hogy valóban jön a fiatalember egy csokor
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Réka nővér (Ambrus Erzsébet) fogadalomtétele, 1943. pünkösd

virággal, kérdezősködik, hol lakunk. Zárt kaput
talált, elment.
Gondolom, nővéremnek nem esett jól az udvarló elvesztése, de okos lány volt, tudta, nincs
értelme ennek a kapcsolatnak. Ezért, ezután
mindig megszökött a kaszinóból. Nem akart találkozni Hauptmann-nal, aki később egy gazdag
zsidó lányt vett el feleségül. Az ugyan szép nem
volt, de az após tetemes apanázst, gazdag évjáradékot adott az ifjú házasoknak.
Ezt tőlünk valóban nem kaphatta volna meg.
Csalódásai után az én nővérkém csak a munkájának élt. Nyúzta reggeltől estig a kötőgépet.
Megrendelésre készítettük a kis rékliket. Vasárnap olvastunk, templomba jártunk, a zárdában
műkedvelő előadásokat néztünk. Jókat mulattunk a templomban a kis minorita növendékek
ügyetlenkedésén. Költőt is választottunk. Az övé
Mécs László3 papköltő lett, az enyém Sík Sándor.4 Én is Mécset szerettem volna választani,
mert az játékosabb költőnek számított, de Bözsi
volt az idősebb, így ő választhatott először.
Nővérem még a visszacsatolás előtt jelentkezett a Szociális Testvérek Társaságába.5 Úgy
kellett kistafírozni, mintha férjhez ment volna. Segítettem neki megvarrni mindent, amit
kellett. Fogadalomtételére 1943 pünkösdjén
került sor Szegváron.6 Így lett apáca Réka
testvér néven az én drága nővérem. Biztatott
engem is, legyek apáca vele együtt. Meg is
ígértem, hogy a háború után elmegyek, de
másként alakult az életem.

húgunk, Lengyel Olgi is, aki azért
volt nálunk, mert Kolozsváron a
négy polgári után, amit német zárdában végzett, kitanulta a kalapos
mesterséget, és gyakorlás céljából
Vásárhelyen helyezkedett el egy
üzletben. Később szeretett volna
saját kalapszalont nyitni.
Péter és Olgi első unokatestvérek voltak ugyan, de össze kívántak
házasodni. Édesanyám félt, hogy a
közeli vérrokonság miatt nem születnek majd egészséges gyermekeik. Juci semleges maradt, nem szólt
bele a dologba. Én meg mindig a
szerelmesek pártján voltam. Édesanyám meg Bözsi kétségbe voltak
esve, mit szól majd Gerő bácsi, Olgi
édesapja? Mi lesz most? Édesanyám azt találta volna a legjobbnak, ha Olgi hazamegy, és elfelejtik

egymást.
Olgi szülei végül is nem vették rossz néven
Péter udvarlását. Gerő bácsi vett egy üzletet
Olginak, aki szintén feljött Vásárhelyre. Kivettek
egy bútorozott szobát. Olgi jól bevezetett kalapszalont kapott, amelyet a régi alkalmazottakkal
együtt vettek át.
Megtörtént Péter és Olgi eljegyzése. Én voltam a gardedámjuk, mindenhová vittek magukkal, a kedvem visszajött, bolondoztam
nekik, jókat nevettek mókáimon. Édesanyám a
papoktól is tanácsot kért, akik azt mondták,
ha a pápa jóváhagyja a házasságot az első unokatestvérek között, akkor rendben van a dolog. Az
engedélyt nagy valószínűséggel megkapják, mert
ilyen eset először fordult elő a családban. Így is
történt, és összeházasodtak. Péter a barátok iskolájában tanított, ott kaptak lakást is.
Amikor az esküvőjüket tartották, én nem voltam otthon, akkor már bejöttek a magyarok.

Péter bátyám és Lengyel Olga házassága
Péter bátyám leszerelt a katonaságtól, és hazajött. Ebben az időben nálunk lakott unoka-
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Ambrus Péter és Lengyel Olga (1950-es évek első fele)
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A visszacsatolás ünneplése
A németek 1940-ben visszaadták Magyarországnak a magyar terület egy részét. Bözsi megrendelésre szőtte a szőtteseket, én meg varrtam az
ingeket, meg a szoknyákat. Éjjel-nappal dolgoztunk, keresetemen a stafírungomat gyarapítottam. A varroda, amíg a visszacsatolási ünnepségek tartottak, szünetelt. A bevonulási láz mindenkit elfogott, Horthy fehér lovon vonult, mi
kórusban énekeltünk. Székely szőttesben voltunk, a cukorgyári asszonyok Jucival együtt díszmagyarban is, meg szőttesben is, felváltva. A bevonuló katonákat üdvözlésül megcsókoltuk, nekünk egy, izzadt csendőr bácsi jutott, de hát boldogok voltunk, hogy legalább egyhez hozzájutottunk, és leróhattuk honleányi tiszteletünket.
Aztán, amikor mindez a láz apadt, a varrodából egy tanuló kislány felhozta a munkát, és otthon varrtunk. Még tanulót is adtak mellém az
otthoni varráshoz.
Én akkor beiratkoztam az első gimnáziumba,
mert a társaságban, ahová Juci nővéremmel jártam, a gimnáziumi tanulmányok hiánya egy kis
félszegséget okozott nekem. Azt is titokban tartotta Juci nővérem, hogy varrodába járok. Jóska
tekintélyes embernek számított a városban. Abban az időben nagy volt a sznobság. Mindenki
többet mondott, mint amennyije volt. Mindenki
arról a rokonáról beszélt, aki a legmagasabb pozícióban volt. Élt ott egy dzsentri lány, Jakóné,
aki Járay lány volt. Hozzá igazodott mindenki a
cukorgyárban. Neki szakiskolai tanár volt az apja, akiről nem beszélt. Annál több szót ejtett viszont nagybátyjáról, aki püspök volt Magyarországon.
Amikor elköltöztek Jakónéék, megváltozott a
helyzet, sőt volt, akinek inget is varrtam. Juciékkal
jártunk szórakozni, jelmezbálra, teadélutánokra,
bálba, a Kaszinóba. Juci nemzetes asszony lett, férje, Jóska, első világháborús tevékenysége alapján
megkapta a vitézséget.7 Juci a város első asszonyai
közé tartozott. Nekünk Bözsivel ennek megfelelően
kellett mellette megjelennünk.
Jelmezestélyeken is részt vettünk. Elvitt azokra a teadélutánokra, amit ők, Vásárhely úriaszszonyai rendeztek. Ezeknek a teadélutánoknak a
bevételét jótékony célra használták.
Amikor elmúlt a visszacsatolás alatt érzett
eufória, sokan csalódást is éreztünk. Kétes egzisztenciákat helyeztek hozzánk, Erdélybe. Tanítónőket, akik aztán élték világukat. Borbélyból
lett tisztviselőket, akik az ottani társaságban
nem állták meg a helyüket. Egyszóval nem volt
műveltségük, és ezt gőggel próbálták helyettesíteni. Akadtak rendesek is, de sok volt az ilyen, és
a helybeliek megint csak állás nélkül maradtak.
Akkor keserű szájízzel mondták, „a románokról
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tudtuk, hogy miért teszik, de a magyaroktól nem
ezt vártuk”. Aztán rendeződött a helyzet. A selejtje megunta a dicsőséget, és hazament.
Férjhez adom Ibi barátnőmet
Ibi és viszonylag fiatalon özveggyé lett édesanyja, Annuska, hamarabb költözött Zaboláról Vásárhelyre, mint mi. Ibi a zárdában járt polgáriba,
édesanyja harisnya-szemfelszedésből kereste
kenyerét. Járt hozzájuk két fiatalember. Az
egyik, Hána Pista, egyetemista volt, a másik, akit
Dezsőnek hívtak, csúnya volt, de nagyon intelligens. Ő érettségi után rádióműszerész lett, és
egy mérnök barátjával meg egy zsidó lánnyal,
Mancival, rádióüzletet nyitott. Ibi, aki akkor 17
éves lehetett, ebbe a 28 éves fiúba szeretett bele.
Amikor Ibi végzett, Dezső elhelyezte őt vezetőnek egy barátja rádióüzletében. A tulajdonos
szászrégeni volt, így Ibire volt bízva teljesen az
üzlet. Egy vasárnap bementek az üzletbe, hogy
Dezső könyvelni tanítsa. Nem értek haza időben,
elkéstek az ebédről. Ezért Ibi kapott a fiú előtt
egy pofont édesanyjától, Annuskától. Ibi elszaladt, bezárkózott az üzletbe.
Annuska, mint nem túl idős özvegyasszony,
barátnőjévé fogadott engem. Elszaladt hozzám,
és elmondta, mi történt. Azt mondtam, várjon
nyugodtan, ne tegyen semmit, én másnap, mintha semmiről sem tudnék, bemegyek Ibihez, beszélgetek vele a saját dolgaimról, talán ő is elmondja, mit akar csinálni. Így is történt. Bizalommal volt hozzám. Azt mondta, az üzletben
marad, nem szándékozik hazamenni.
Azt tanácsoltam neki, menjen el az Anyukájához, kérje meg, egy ideig, amíg lelkileg rendbe
jön, lakhasson nálunk. Így is történt, hozzánk
költözött. Ha összevesztek Dezsővel, hozzám jöttek, tegyek igazságot. Dezsőt kedvelték a nők,
nagyon tudott a kedvükben járni. Ibi féltékenykedett mindenkire, rám nem, soha.
Telt az idő, és még mindig kérdéses volt, hogy
lesz-e ebből házasság. Véget kellett vetni a huzavonának. Dezsőt sarokba szorítottam. Vagy megtartjátok az esküvőt, vagy Ibi elmegy, és más városban keres állást. Dezső beleegyezett az esküvőbe, de mert kommunista volt, kikötötte, hogy
nem fog gyónni, és nem térdel le a templomban.
Az esküvőn én voltam a „mama”. Dezső nem Annuskát, hanem engem szólított kedves anyósának.
A lagzit a fiú szüleinél tartották. Nagyon rendes emberek voltak, az apja szabó volt, a testvére
varrónő. Az ifjú házasok lakást vettek ki és odaköltöztek. Az üzlet akkor már teljesen a Dezsőé
volt, de Mancit, a zsidó leányt megtartotta könyvelőnek. Megígérte neki, hogy élete végéig ott
lehet. Ibinek megmagyaráztuk, ne legyen rá félESZTERGOM ÉS VIDÉKE
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tékeny, igen csúnya lány volt. Aztán a zsidóüldözéskor elvitték szegényt. Többé nem tért vissza.
Annuska és Ibi kibékültek. Engem meg másfele
vitt az utam.
Az eufóriát követő hétköznapok
A visszacsatolást követően megkezdődött az emberek vándorlása Észak-Erdélyből Dél-Erdélybe
és fordítva. A románok nagy része átköltözött
arra a részre, ami megmaradt nekik, a magyarok
meg onnan jöttek át a visszacsatolt területre. Nálunk is vendégeskedett Péter bátyámnak egy kollégája, Vencel Ernő, akinek volt egy öccse is, aki
kovácsként dolgozott. Jó étvágyú derék fiú, sokszor meghívtuk őt is ebédre. Édesanyám boldog
volt, mert szerette az olyan vendéget, aki olyan
jóízűen tudott enni, mint annak idején Édesapám.
Hosszú idő után ismét találkoztam Janikával.
Azért jött Marosvásárhelyre, hogy számtanból
pótvizsgázzon, és végre megkapja a tanítói képesítését. Most sikerrel vette az akadályt. Édesanyám nagyon boldog volt, mert mint korábban
már írtam, tulajdonképpen ő volt nekem szánva.
Miután tisztázódott, hogy se férjhez nem mentem, se menyasszony nem vagyok, ő is úgy vette,
hogy most már nincs semmi akadálya annak,
hogy komolyan foglalkozzon velem.
Én akkor iratkoztam be az első gimnáziumba.
Ismét Réven „szolgálok”
Mária megírta, hogy férje, Laci – Olariu Vasile –
a megváltozott helyzetben Réven nem kapott
állást. A postát elvették tőlük. Kérte, hogy menjek el Révre, mert Laci átmegy román területre.
Ő itt marad két gyerekkel. Jó lenne, ha vele lennék addig, amíg nem rendeződik a helyzet.
Összecsomagoltam, és elindultam Révre. Janika is indult haza. Utunk egyfelé vezetett. Így
együtt utaztunk. Egynapos utazás után érkeztünk meg Révre, Laciékhoz. Janika ott aludt, és
reggel, illetve hajnalban indult tovább a Bereg
megyei Fényre, ahol szüleivel együtt lakott.
Laci néhány nappal később elutazott két gyerekkel Romániába. Előtte még azt mondta nekem, hogy nem Janika lesz a férjed, mert vár rád
egykori révi udvarlód, Zemlényi Zoli. Mi ottmaradtunk Máriával meg a másik két, kisebb gyerekkel.
Mint megtudtuk, Lacinak sem volt könnyű
sorsa. Későn ment, mert itt akart maradni Magyarországon, mire megérkezett Dél-Erdélybe, el
voltak foglalva a hivatalok, várnia kellett, míg
ürül számára hely.
Mária is csak egy év múlva kapott állást. Addig figyelték a levelezését, nem kémkedik-e.
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Amikor megbizonyosodtak arról, hogy nem kém,
kapott állást. Felvették a községházára tisztviselőnőnek.
Arról lemondott, hogy Laci után menjen Romániába. Tavasszal jött Kinter Jenő, Berettyóújfalu jegyzője, hogy Máriát kiképezze. Ekkor, kackiás, elöl fehér tollal ékesített Bocskaisapkámba, fehér abaposztó, vitézkötéses kabátomba öltözve, meglátogattam hivatalában Máriát. Ő bemutatott kiképzőjének, a 198 cm magas,
derék fiatalembernek, aki megkért, mutassam
meg neki a Zichy-barlangot8 és környékét. Szívesen megtettem. Ezután elment. Írt, leveleztünk,
mint jó barátok.
Találkozásom egykori udvarlómmal,
Zemlényi Zolival
Vasárnap templomba mentem, akkor még nagyon vallásos voltam. A falu közepén folyt keresztül a Körös. Ennek hídján találkoztam össze
négy vagy öt év után Zemlényi Zolival, aki úgy
karolt belém, mintha tegnap váltunk volna el.
Akkor segédjegyzőként dolgozott a községházán.
Hazakísért, és azután minden nap eljött hozzánk.
Breg Janitól is kaptam levelet, azt írta, milyen
boldog, hogy közöttünk minden félreértés tisztázódott. Én válaszoltam ugyan, de Zemlényi Zoli
meglátta a levelet, és összetépte.
Miért nyugodtam ebbe bele? Nem voltam biztos önmagamban. Janika jómódú család gyermeke volt. Szerette a társaságot. Féltem, hogy
mint tanítóné nem állom meg a helyem vendéglátó, sütő-főző háziasszonyként. Tizenhat éves
korom óta kereső nő voltam. A házimunkához
nem értettem. Édesanyám kímélt az otthoni
munkától, azt mondta, elég neked a varrodai
munka. Mostanra azt is elfelejtettem, amit gazdaasszonyként korábban ugyanitt, Mária nővérem betegsége idején tanultam.
Tudtam, hogy mostani bajában egy ideig nem
hagyhatom itt a testvéremet. Könyveimet magammal hoztam, és szabadidőmben tanultam.
Amíg iskoláimat be nem fejezem, nem kívánok
férjhez menni. Zavart a tudat, hogy az a pár tanév, az a bizonyítvány, ami társadalmi helyzetemben szükséges, még nincs meg. Ha Marosvásárhelyen és nem Réven vagyok, minden másképpen alakul.
Mivel nem válaszoltam Janika levelére, ismét
írt, megkérdezte, mit akar jelenteni hallgatásom? Azt, hogy ne írjon többet nekem? Máig
nem tudom, mi volt bennem az a gátlás, ami
megakadályozott a válaszban. Vagyis tudom, féltem a férjhez menéstől.
Zemlényi Zoli nem kérdezte, hogy mit akarok,
egyáltalán hozzá akarok-e menni feleségül. Le2017 / 1

Polgári iskolai végbizonyítvány (1942, másolat: 1943)

vélben kérte Édesanyám beleegyezését házasságkötésünkhöz. Tudtom nélkül elkérte Sepsiszentgyörgyről a keresztlevelem, kihirdetett a községházán és Élesden a templomban. Aztán hozta a
jegygyűrűt. Azt hittem, mindenki így akarja, a
szülei is szerettek, ismertek.
Már-már elfogadtam a helyzetet, amikor váratlan fordulat történt.
Zoli anyja egyik vasárnap templomból jövet
bejött hozzánk. Váratlan látogatásának közvetlen
kiváltó oka, mint mondta, az volt, hogy a zsoltáros könyvében megtalálta fia levelét, amelyben
leírta, ha nem adják beleegyezésüket házasságkötéséhez, egy év múlva nagykorú lesz, és akkor
már nem lesz szüksége szülői engedélyre.
Elmondta, hogy másképp döntöttek Zoli sorsáról. Azt akarták, hogy tanuljon tovább, és ne
legyen falusi jegyző. Most, miután Erdély ismét
Magyarország lett, megnyíltak a nagy lehetőségek. Ha most megnősül, ezek örökre elvesznek.
Tudták, hogy nekem nincs vagyonom, ezért
Zolit anyagilag sem tudnám segíteni a pályán,
amin el akarták indítani.
Ekkor úgy döntöttem, hogy ilyen körülmények között nem akarok bekerülni egy családba.
Zolinak vissza akartam adni a gyűrűt, de nem
vette el, nálam maradt. Így aztán már két eljegyzési gyűrűm volt, mert Raducziner Jóska sem
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fogadta el annak idején, amikor vissza akartam
neki adni.
Ezek után Z0li tiszti iskolába ment. Később
érdeklődtem utána, és megtudtam, hogy összeházasították Váradon egy jómódú lánnyal. Elment a frontra, és nem jött vissza. Máriának azt
mondta az apja, megbánták, hogy beleszóltak az
életébe, de hát, késő bánat.
Én nem bántam az egészet. Megmaradt a szabadságom.
A két gyűrű évek múlva egy kísérletünk áldozata
lett. Vásárhelyen egy este Péter bátyámmal, a higany tulajdonságát próbálva, a két gyűrűn végigfuttattuk azt. Reggelre mindkettő szétmállott.
Hazatérésem Marosvásárhelyre,
folytatom tanulmányaimat
Egy éve voltam már Réven. Péter bátyám megsokallta a dolgot. Írt, hogy azonnal menjek haza. A
gimnáziumból áttették a magántanulókat a polgáriba. Ez az iskola a Ferenc rendi nővérek zárdájában volt. Következtek a vizsgák. Hazamentem, tanultam, kitűnővel végeztem.
A nővérek nagyon szerettek, különösen a magyartanárnő, Krizosztoma nővér. Bejártam az
iskolába, de csak hallgatónak, aztán magánúton
vizsgáztam 1943-ban. Magyar állampolgár letESZTERGOM ÉS VIDÉKE
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Magyar Állampolgársági bizonyítvány (1943. július 29.)

tem. Továbbképeztem magam. Gyors- és gépírásra iratkoztam be. Vakon gépelést tanultunk,
de mielőtt befejeztem volna, állást kaptam. Először egy papírüzletben helyezkedtem el. Ott nem
feleltem meg, mivel nem értettem még a levelezéshez, és az üzlet könyvelése is meghaladta tudásomat. A tulajdonos Juci nővérem barátnője
volt. Így nem küldtek el, hanem ajánlottak egy
másik állást a Baross Szövetség9 irodájában. A
Szövetség budapesti központtal működött. Megfeleltem, ott dolgoztam egy évig. Egész
nap egyedül voltam, ha bejött az elnök
vagy a titkár, diktáltak. Így aztán, mielőtt elvégeztem volna a gépírástanfolyamot, abbahagytam azt. Gyűléseken vezettem a jegyzőkönyvet, intéztem az üzletek kiutalásáért folyamodó tagok kérelmét, meg kérvényeket írtam.

Végignéztük az előadást, bemutatkoztak, hazakísértek. Az egyik fiútól levelet kaptam. Ebben azt
írta, hogy eddig azért nem jelentkezett, mert amikor mentek haza, a lépcsőkön megbicsaklott és kificamodott a lába. Most meggyógyult, és szeretne
találkozni velem. A szomszédunkban lakott egy
vénkisasszony banktisztviselőnő. Akkor már nem
Csongvaiéknál laktunk, mert, ahogy Réka apáca
lett, ketten maradtunk Édesanyámmal. A szomszéd házban volt egy kisebb lakás, azt béreltük ki.
Édesanyámmal megbeszélve a dolgot, azt válaszoltam, randevúra nem szoktam járni, de ha
meglátogat, szívesen látjuk. El is jött. Elmondta,
Brassóból települt át, mert az román terület maradt. A postán műszaki tisztviselő. Apja református pap volt, Orbán Balázsnak hívják. Először
Kolozsváron volt, onnan jött át Vásárhelyre.
Bátyja, aki ügyvéd volt, Kolozsváron maradt.
Szülei már nem éltek. Édesanyám engedélyével
eljárt hozzánk, és egy évig udvarolt nekem. Juci
nővéremék és Péter bátyámék elfogadták. Gyakori vendég volt náluk. Ha bálba mentünk, velünk jött.
Marosvásárhely nagy eseménye volt a Tűzoltó
bál. Erre hivatalos volt férjével együtt Juci nővérem is. A cukorgyári páholy társaságát sógorom,
nővérem, Jancsó Adrienne10 és vőlegénye, Jékely
Zoltán, Adrienne édesapja, továbbá udvarlóm,
Orbán Balázs és én alkottuk.
Adriennével – időben néhány évtizedet előre
ugorva, de itt kell megjegyeznem – már Magyarországon élve, az 1960-as, 1970-es években
is találkoztunk két-három alkalommal. Ezek
közül az egyik 1962-ben volt. Akkor fiam, még
középiskolásként látogatott el testvéreimhez,
unokatestvéreimhez Marosvásárhelyre és Kolozsvárra. Innen az ismerősök egy régi és értékes, csomagban fel nem adható könyvet küldtek Jancsó „Bubu” számára. Ezt áthozta a hatá-

Új kérőm, Orbán Balázs
A visszacsatolást követően többször jöttek magyar színészek Budapestről a székely testvérekhez. Előadásaik ingyenesek voltak. Tódult a nép, mi Édesanyámmal a posta páholyához sodródtunk. Bent ült két fiatalember, akik
azonnal felajánlottak két helyet.
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Győrffy Sándor és Jancsó Adrienne, Budapest, 2005. január 21.
(Ruda Gábor fényképfelvétele)11
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ron, én meg személyesen elvittem neki, meglátogatva őt budapesti lakásában. Évtizedek után
is jó volt találkoznunk és felelevenítenünk életünknek Marosvásárhelyhez kötődő éveit. Minden rádió- és TV műsort megnéztem később is,
amelyben ő szerepelt.
E kis kitérő után visszatérek a marosvásárhelyi Tűzoltó bálra, amelyen sok katonatiszt vett
részt. Akkoriban az volt a szokás, hogyha fel
akartak kérni egy táncra, fel kellett jönniük a
páholyba. Nagy sikerem volt. Balázs nem volt
féltékeny természetű. Örült a sikeremnek, büszke volt rám.
Aztán, amikor komolyra fordult az udvarlás,
szó került a valláskülönbségről. Édesanyám és
én is nagyon vallásosak voltunk. Minden vasárnap gyóntunk, áldoztunk. A házasságkötéshez
azonban arra volt szükség, hogy Balázs reverzálist adjon. Vállaja, hogy gyermekeink katolikusok legyenek. Balázs meg is ígérte a reverzálist.
Elment Kolozsvárra. Ott a bátyja azt mondta, ne
adjon reverzálist. Ő pedig megfogadta bátyja tanácsát.
Amikor ezt elmondta Édesanyámnak, akkor ő
azt válaszolta: „Eddig fiamként szerettem, most
gyűlölöm.” Így aztán megindult a harc. Balázzsal
állandóan azon vitatkoztunk, hogy ki adjon reverzálist. Azt mondtam, szakítsunk. Én nem
adok reverzálist. Így hát ezzel ez a házasság is
meghiúsult.
Újabb udvarló a láthatáron
Az udvaron lakott egy Magyarországról jött házaspár. A férj fináncszemlész volt. A felesége,
Bánhidy Irénke, jó barátnőm lett. Járt hozzájuk
egy magyarországi fiú, Fördős Lászlónak hívták,
de mert nagyon szerény, kedves fiatalember volt,
csak Pubikának neveztük. Forgalmista volt a
vasútállomáson. Vasárnap Irénke bejött, javasolta, menjek velük sétálni.
Velük volt Pubika is, aki katolikus lévén,
Édesanyámnak is kedvence lett.
A Fő téren sétálva mi mentünk Pubikával.
Mögöttünk jött Irénke a férjével. Balázs meglátott bennünket, másnap már jött is a levele. Kérte, hogy találkozzunk, beszéljük meg még egyszer a dolgainkat. Ő ad reverzálist, de kiköti,
hogy kereszt ne legyen a házban a falon, és ha
gyerekek lesznek, előtte ne vessenek keresztet.
Én belementem ugyan, de Édesanyám nem. Balázst Pestre helyezték. Édesanyám unszolására
megírtam neki, hogy nem megyek hozzá feleségül.
Később találkoztam Kolozsváron egy közös
ismerősünkkel, Szentirmai Évával, aki elmondta, hogy amikor Balázs megkapta a levelem, a
gitárját a falhoz vágta elkeseredésében, hogy ezt
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tettem vele. A hír hallatán én nem, de Édesanyám megnyugodott.
A Réven megismert Kinter Jenő berettyóújfalui jegyző, aki Réven Mária nővérem
mentora volt, szintén írt. Jelezte, hogy tartalékos főhadnagyként behívták, és jelenleg
Szamostölgyesen van, szeretne meglátogatni
Vásárhelyen. Betartotta ígéretét. Eljött.
Édesanyám megijedt, mert akkora volt, mint
Gerő. Megnyugtattam, Jenő nem kérő, csak
jó ismerős.
Juciék meghívták ebédre. Másnap kirándultunk Szovátára. Kinter Jenő kisszékelynek
nevezett. A korábban Gerőtől kapott Manci
baba becenevem évtizedeken át megmaradt,
egészen addig, amíg ki nem öregedtem belőle.
A kisszékely viszont nem maradt meg. Ezen a
kiránduláson igen kedvetlen voltam. Olgi szépen felöltöztetett, felvettem az egyik szép szövetruháját és a magas sarkú cipőjét. Nagyon
meleg lett, a cipő is sértett. Jenő ajánlotta, fürödjünk meg a tóban. Azzal mentettem ki magam, hogy nincs nálam fürdőruha. Nem voltam jó véleménnyel magamról. Attól féltem,
ha fürdőruhában meglát, kiábrándul belőlem.
Igen gátlásos leány voltam.
Hazamenetele előtt búcsúlátogatást tett. Akkor pesti művészek játszották a Mosoly országát.
Megnéztük, másnap elvittem a Kultúrpalotába.
Vásárhelynek gyönyörű Kultúrpalotája van, tükörteremmel és galériával az emeleten. Amikor
mentünk fel a lépcsőn, én, a 15o centi magas és a
18o centis, 28 éves Jenő, szembe jött velünk Lázár Mária,12 a csinos, magas színésznő, egy hóna
aljáig érő férfival. Biztosan azt gondolta, hogy
húga vagyok Jenőnek, mert megszólította:
„Merre van a tükörterem?” Elirányítottuk. Ezután Jenő elutazott. Egy darabig megint leveleztünk.
Újabb kérőm, Honti Zoli
Honti Zoli Pécelről jött, mindketten a Baross
Szövetségnél dolgoztunk. Az Ő irodája is az emeleten volt, csak egy ajtóval odébb, mint az
enyém. Kelemen Judit barát- és kolléganőm irodájában ismerkedtem meg vele. Eljött ő is, vendégünk volt néhányszor. Édesanyám szívesen
látta, tetszett neki a fiú. Akkor úgy gondoltam,
hogy most már férjhez kellene mennem, 23 éves
vagyok. Eljött hozzánk Zoli öccse és édesanyja is.
Nem sokkal ezután behívták katonának. Azt írta,
hogy tüdőbaja kiújult. Gyakorlaton voltak, sátort
nem vittek, megfázott. Az egészsége javult, így
aztán kivitték a frontra, ahonnan nem jött viszsza. Egyszer, évek múlva, amikor Pesten jártam,
elmentem a szüleihez. Akkor azt mondta az
édesanyja, hogy a sors jó volt hozzám, hogy így
ESZTERGOM ÉS VIDÉKE
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történt, mert Zoli nagyon könnyelmű volt. Amikor nálunk volt, szerette volna ezt megmondani,
de azt gondolta, hátha velem élve megváltozik a
fia. Így a jegygyűrűmbe fekete követ tetettem, és
azt mondtam, nem megyek férjhez. Nincs szerencsém hozzá.
Jegyzetek
Ambrus Erzsébet (Bözsi, Réka), Sepsiszentgyörgy,
1914 – Székelyudvarhely, Papi otthon, 2006. december 28.
2 1899-ig Petőfalva, románul Peteni. Ambrus Margit
idején már Székelypetőfalva a hivatalos neve. Falu
Romániában, Kovászna megyében. Napjainkban Zabola községhez tartozik.
3 Mécs László (eredeti neve: Martoncsik József)
(Hernádszentistván, 1895. január 17. – Pannonhalma, 1978. november 9.) magyar premontrei szerzetes,
költő, lapszerkesztő. 1915-től jelentek meg versei.
1916-ban a premontrei rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait. 1935-ben sikeres erdélyi körutat tett
és megfordult Franciaországban, valamint a Benelux
államokban is. Költészete újhumanista, amelyben a
szolgálat- és küldetés-jelleg, az eszméltető hang a
döntő. Keresztény életigenlése a gazdag, sokszínű élet
teljességét hirdeti.
4 Sík Sándor (Budapest, 1899 – Budapest, 1963) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth-díjas,
a 20. század jelentős magyar lírikusa.
5 Szociális Testvérek Társasága (lat. Societas Sororum
Socialium, ang. Sisters of Social Service, SSS),
Schlachta Margit vezetésével vált ki a Szociális Miszsziótársulatból és 1923. máj. 12. alakult püspöki joghatóságú, magánfogadalmas, de a közös élet szabályait követő, női társasággá. Kolozsváron 1928-ban
kezdte meg működését.
6 A fogadalomtételre a Szociális Testvérek Társaságának szegvári novicátus házában került sor.
7 A dokumentum szövege Czimbalmos József szíves
közlése szerint: „Vitézi Rend Főszéktartósága. Igazolvány. (Másolat) Vitéz Czimbalmos József tart. zászlós
nemzetes Úr részére, ki 1899. február 14-én Szárhegyen született, rom. kat. vallású, a Kormányzó Úr Ő
Fő Méltósága által, 1942. december hó 15-én vitézzé
felavattatván, a „vitéz” jelző használatára és a vitézi
jelvény viselésére jogosult. A másolat hiteléül: vitéz
Vida Gyula vezérőrnagy sk. PH”
8 Zichy-barlang (románul: Peștera Vadu Crișului)
cseppkőbarlang. 1903-ban Handl Károly vasúti felügyelő fedezte fel. 1905-re kiépítették, Zichy Ödönről,
a környék birtokosáról nevezték el. Névadója itt, a
Sebes-Körös felett hidat és a barlang közelében egy
vasúti megállót is építtetett.
9 1919-ben kereskedők és iparosok által alapított társadalmi egyesület. Teljes neve: Baross Szövetség Kereskedő, Iparos, Rokonszakmák és Termelők Országos Egyesülete. Tagjai közé csak keresztény felekezetű illetőket vettek fel. 1945-ben feloszlatták.
10 Jancsó Adrienne (Marosújvár, 1921. március 25. –
Budapest, 2006. január 23.) Kossuth-díjas magyar
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színész, előadóművész. A Marosvásárhelyi Református Kollégium elvégzése (1938) után tűnt fel mint
szavalóművész, főleg a népballada tolmácsolójaként s
kortárs költők bemutatójaként. 1941-ben kapott előadóművészi működési engedélyt. 1942-ben férjhez
ment Jékely Zoltán költőhöz, apósa Áprily Lajos lett.
1944-től a Kolozsvári Nemzeti Színház, majd a Magyar Színház tagja. 1947-ben települt át Magyarországra.
11 Ez a kép, amely évtizedek után, Hagymás István
fotókiállításának 2005. január 21-i megnyitóján készült a Budavári Polgármesteri Hivatal épületében, a
személyi kapcsolatok láthatatlan szálainak segítségével köti össze Jancsó Adriennét, Ambrus Margitot, az
ő visszaemlékezését sajtó alá rendező fiát és a Muravidék Baráti Kört.
12 Lázár Mária (eredetileg Czartoryski Mária, Herkulesfürdő, 1895. április 18. – Budapest, 1983. október
1.), névváltozata: Czartoriszky Mária, magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. Művésznévként vette
fel édesanyja nevét.
Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta a szerző jogutódja, dr. Bárdos István. A következő (7.) rész eseményei: a szerző tanítónői állásra pályázik, de biztos,
ami biztos, híradósnőnek is jelentkezik a hadseregnél. A hadsereg gyorsan lépett és küldte a behívót.
Szászrégenben letette a katonai esküt. Ezt követően
megkapta az értesítést arról, hogy elfogadták tanítónői pályázatát is. A hadseregtől azonban már nem
tudott leszerelni. Édesanyja egyedül maradt otthon.
Udvarlók továbbra is jelentkeztek. Bátyját, Pétert is
behívják katonának, szintén a magyar hadseregbe.
Váratlanul levelet kap a frontról. Ez a levelezés amolyan honleányi kötelezettség volt. Így kívántak vigaszt
nyújtani a fronton szolgáló katonáknak. Ez a levél egy
István nevű katonától érkezett, több levélváltás után
Margit fényképet küldött neki. István a fényképet
feltetette irodája falára és kijelentette: Ő lesz a feleségem. Ennek megfelelően Margit édesanyjának írt levélben megkéri lánya kezét, majd meglátogatja Szászrégenben. Megismerkedik a családdal Marosvásárhelyen. Bemutatkozó látogatásra mennek István özvegy
édesanyjához Battonyára. Kalandos körülmények
között ki-ki állomáshelyére utazik. Ezt követően elsodorja őket egymástól a háború. Édesanyjával nem
találkozik többé. Megismertet híradós szolgálatának
mindennapjaival, a románok hirtelen átállásának
szolgálati következményeivel, a szövetséges német
katonák viselkedésével. Állomásról állomásra haladva
leírja Pest, majd Kaposvár felé történő visszavonulásuk eseménytörténetét. Kaposváron újabb kiképzésen
vettek részt. Juci nővére családjával és édesanyjukkal
a cukorgyárak evakuálásának rendje szerint vonul
vissza Magyarországra. Vőlegénye jelentkezik. Eljegyzési szabadságot kap, Budára utazik. Kaposvárra már
nem tér vissza, a Gellért-hegyben működő Országos
Légvédelmi Központ veszi állományába. Vőlegénye
testvéreinél kap szállást.
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