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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)


