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KRÓNIKA 

Bencze Mihály : Az Árpád-szobor árnyékában 
 

 

A Kutató Diákok Országos Szövetsége, amelynek kezdeményezője dr. Csermely Péter professzor, 2012. december 7-9. 

között rendezte meg Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceumban a Tudományos Diákkörök XI. Erdélyi Konferenciáját 

(TUDEK, 2012), amelynek elnöke Delesega Gyula, a Temesvári Műszaki Egyetem professzora volt. 

Bencze Mihály: A matematikai szakbizottság alelnökeként az első kávé szünetben ismerkedtem meg Delesega Gyula 

egyetemi tanárral, akiről rögtön kiderült, hogy Brassóban született. Tanár úr, milyen emlékeket tudnál feleleveníteni 

gyermekkorod városáról? 

Delesega Gyula: Kora októberi reggelen születtem a már egy év múlva Sztálin-város nevet viselő városban, kezdésnek 

világos-szőkén, a szülészet személyzete úgy is adott oda édesanyámnak, hogy ne, van egy „caş de la Sibiu” – szebeni sajt – fia. 

Hideg lehetett a korházban, édesanyám egy életre felhűlt akkor, így maradtam testvérek nélkül. Édesapám után Gyulának 

neveztek (a román tisztviselő csakis Iuliu-ként írhatott be a születési igazolványba) de, kereszteléshez a kolostor-utcai katolikus 

plébánia papja egy szent nevét kérte, így lettem György is, ami Gyurikává szelídült. 

Már 2-3 éves lehettem, mikor a rakadói villában Oláh-nénitől bérelt szobából, édesapámnak kiutaltak egy két-szoba-

konyhás lakást az akkori Nagyállomás mellett, a Kugler és Társa cementgyár által valamikor alkalmazottai számára épített 

háromemeletes, három lépcsőházas, cseréppel fedett, kéményes tömbházban, az akkori str. Andrei Ady nr.2. alatt (később, 

iskolás koromban, mikor padtársam kérdésére leírtam ezt a címet, az ipszilont külön meg kellett nevezzem, nem ismerte, a 

román ábécés-könyvben ilyen betű nem szerepelt. Nem csoda, ha 1960 után, mikor Sztálin-városból ismét Brassó lett, Adyról 

Verii-re cserélték az utca nevét). A ház most is létezik, brassói emlékeim nagy része ide kötődik! 

BM: Minden gyerek a szomszédait ismeri meg először, majd kíváncsian nézi a közlekedést, és ezt a képet egy életre 

megörökíti. Ez a te esetében is így volt? 

DGY: A Nagyállomás épülete mentén, a mai taxi elődeiként lóvontatta fekete fiákerek várták türelmesen kuncsaftjaikat. 

Tömbházunk lakói nem tartoztak ezek közé. Minden emeletén két bejárati ajtó mögött közös előszobán egy két-szoba-konyhás 

és egy egy-szoba-konyhás lakással két család osztozott, egy szál, a lépcsőházból nyíló közös fürdőszobával a négy emeleti 

családnak, amit lomtárnak sajátított ki ezek egyike. De a lakásoknak külön angol-WC-jük volt, a konyhákba be volt vezetve a 

víz lefolyóval, a gáz is a konyhai vaskályhába meg a szobai csempébe (persze, a földgáz jelenléte több szerencsétlenséget is 

okozott hanyagságból, hozzá nem értésből, az akkoriban falusi környezetből nagy tömegben betelepült első generációs 

lakóknak, én is láttam a szomszédos Zajzoni-úton friss gázrobbanástól leborotvált ház romjait). Mi az I. emeleten előbb 

Brussékkal, majd a kétgyerekes (Dorel és Liviu), Toma-ékkal lakhattunk. Toma-ékkal ki lehetett jönni, görög-katolikusok 

voltak, ahányszor vízkereszt után hozzánk házszentelni jött a pap, mindig magukhoz is behívták. A bácsi éjjeli őr volt, nappal 

otthon aludt, néha kibújt a szobájukból egy szál hálóingben, a néni a közeli, Toamnei utca (ma Matei Basarab?) sarkán 

üzemelő kiskocsmában (Crişul?) dolgozott, melynek féldeciket szopogató törzsvendégei a vasutasok köréből kerültek ki. Még 

emlékszem, hogy szemben laktak Kovácsék két leánnyal (Kati, a kisebbik velem egy idős) és Mihoc-ék három leánnyal (Mimi, 

a kisebbik velem egy idős) és egy fiúval, a földszinten alattunk a szász Junesch bácsiék (egy nagy leánnyal, aki Mikuláskor 

beöltözött az apónak), felettünk a gyermektelen Szakácsék, a harmadikon Ciobotaru-ék egy leánnyal (Rodica, velem egy idős), 

és az idős Ţiriac bácsiék, szemben Soltészék egy leánnyal és egy fiúval (Éva, a nagyobbik velem egy idős és Pista). 

BM: Brassó nemzetiségi arányát a nagy betelepítés szándékosan átrendezte. Proletár világ alakult ki. Gyerekként hogyan 

érzékelted? 

DGY: Néha zengett a lépcsőház a hangos veszekedéstől! Proletár blokk proletár lakokkal, proletár városban. Most is 

előttem van, amint a felvonulók május elsején végeláthatatlan sorokban meneteltek a központban felállított tribün felé, végig az 

Ilie Pintilie utcán, Bukaresti-úton, vagy akár a Hosszú-utcán a zászlókkal, allegorikus kocsikkal, tele torokkal skandálva a 

„Gheorghiu-Dej, luptător/Pentru pace şi popor” – Harcoló Gheorghiu-Dej/Népért és a békéért –, „U-Re-Se-Se1/Bastionul păcii 

e” – Esz-Esz-Esz-Ka/A béke bástyája – szerű jelszavakat. 

Szemben, egy lebombázott ház helyére hordták a környék szemetét (akkor még nem volt városi szemételszállítás), ez volt a 

Maidan, amire 1958-ban felhúzták a leendő trolibusz-vonalakat üzemeltető épületét. Nyáron, a magasra nőtt szúrós bogáncsok 

miatt nem tartozott a kedvenc játszóhelyek közé, de télen, mikor a hó lehullott, utca-felőli dombjáról nagyszerűen lehetett 

ródlival ereszkedni. Ahányszor reggeli ébredéskor ágyamból kipillantottam szobánk ablakán, nem ez a telek, hanem a mögötte 

                                                           
1 vagyis az U.R.S.S. kiejtve, a Sz.Sz.K.Sz. (Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, azaz a Szovjetunió), román betűszava. 
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működő és a miénkkel párhuzamos utcára (Toamnei) nyíló bútorgyár vékony bádogkéménye mutatta magát, hol sűrű 

gőzfelleget eregetve, hol fekete füstöt okádva, váltáskor élesen fütyölve. Tömbházunk keskenyebb oldalát (bütüjét) az állomás 

mellett elhaladó Hermányi-út végétől (akkor str. Ilie Pintilie) egy másik lebombázott ház helyén (nem olyan rég voltak azok az 

angol-szász, állomást bombázó 1940-s évek!), elsimított, léckerítéssel körülvett telek választotta el és mivel itt, még valami 

kipusztulni nem akaró fűféle is nőtt, ez volt a „kert”, ahol vígan rúgtuk a labdát, na nem igazi focit, csak amolyan kisebb 

gumilabdát. A telek közepén, egy csiszolt, fehér mozaikdarab virított, a szélén minden betömési kísérletnek makacsul ellenálló 

lyukkal, amin a bátrabb legények időnként lekúsztak. Begurult labdám után egyszer én is beügyeskedtem magam (bár hazulról 

szigorúan megtiltották, hogy ezt valaha is tegyem), a lenti világ elég tágasnak tűnt, de a résen leszivárgó fény nem igazán volt 

elég arra, hogy érdemlegesen szétnézzek (pláné, megtaláljam a labdám), csak a rengeteg szétszórt papírlap mutatta, hogy itt 

valamikor emberi tevékenység folyt. Azóta a Hermányi-út végét arrább költöztették (str. Mihail Kogălniceanu) az állomás 

helyére, és zsúfolt parkoló van ezen az utcával egy szintre hozott telken. 

A „kert” nyugati oldalát lezáró családi házban (ma is áll, padlásán pizzeriaval), a tulajdonos Augustinék (Lia néni, a velem 

egy idős Marianna és Buba leánykák) egy szoba-konyhába szorultak, közös előszobán két másik családdal, akiket az állam oda 

kvártélyozott, egy-egy szobába. Lia néni testvére Öcsi bácsi, néha meglátogatta őket és az utcai gyerekek nagy örömére olykor 

megengedte, hogy gyönyörű, piros Jawa motorbiciklijére ráülhessünk. Oros-éknál állandó perpatvar volt, hol elváltak, hol 

összeálltak, Victoraş, nálam hét évvel nagyobb fiúk nem is lakott velük, a kicsi Marinella pedig árulkodásaival vívta ki a 

környék gyermekeinek közutálatát. Máthé Attila bácsiék laktak a másik szobában, Attila bácsi erélyes, magyar érzelmű férfi, 

üzletvezető borbélyként dolgozott a közelben, Magdi néni ugyanott fodrásznőként, gyermekeik Irénke és Öcsi (ifjabb Attila), 

ki bár két évvel kisebb volt nálam, legjobb barátomnak számított (ma valahol Ausztráliában dekkol). Jól mutatja az akkori 

állapotokat, hogy a ház egyetlen WC-je a tulajdonosoknál maradva, a többi lakó az „udvar” végére emelt árnyékszékre járhatott 

dolgát végezni. 

Már kezdtek hullani a tejfogaim, mikor édesanyám a Cementgyár rendelőjében dolgozó igen jó kezű magyarul tudó zsidó 

fogorvoshoz engem is elvitt. Megvizsgált, még egy próbatömést is készített, majd a végén, édesanyám nagy szégyenletére 

megjegyezte „máskor, mielőtt idehozza, ne adjon fokhagymát a gyereknek!”. Kiderült, hogy miközben indulásra várva 

tébláboltam az utcán, Öcsi, igazi kebelbarátként megosztott velem egy fej fokhagymát, majd még egyet melyeket, bizonyságul, 

hogy férfi módra nem félünk egy-két csípős falattól, csak úgy magukban, semmi nélkül fogyasztottuk el! Különben Öcsit az 

életre nevelték, míg engem csak kenyérért küldtek a szomszédba, őt az édesapja egy-egy kancsó sörért is elszalasztotta a 

közeli, Szebenihez címzett, de akkor már Bîrsa-nak nevezett csapszékbe. 

Lakásunk picinyke konyhája a szobákkal átelleni oldalra nézett, lent egy kopár, keményre dolgozott „udvarra”, amit a 

szomszéd elemi iskolától a lakoknak ácsolt fásszínek sora választott el. A földgáz bevezetése után ezek elvesztették eredeti 

funkciójukat de, kiválóan alkalmasok voltak tyúkok, libák, hizlalni való sertések tartására is, a falusi életformához jobban 

kötődőek számára. Így, itt volt alkalmam látni mint fosztották meg egy bicska-nyisszentéssel kanságuktól a hónapos malacokat 

(persze a művelet lényegét jóval később értettem meg). És abban a hús-szegény világban (amely kitartott 1990-ig!) sokat 

segített valakin, ha ilyen-olyan állatot tartott. Jól emlékszem, hányszor egyeztetett édesanyám apai nagyanyámmal, aki a két 

szobánk egyikében lakott, ki kezdje közülük az éjjel 3 órai sorban állást valamelyik mészárszéknél, ha esedékes volt, hogy oda 

húst hoznak. Egy-két esztendőben a Cementgyártól földet béreltünk valahol a város szélén és az ott termesztett kicsi 

kukoricával nagyanyám tölcsérrel libát tömött, amit kis konyhánk még kisebb erkélyén tartottunk, az édesapám által ketreccé 

alakított faládában. 

BM: Minőségi iparváros volt egykoron Brassó, de a gyerekkorod városát a tömegipar torzította. Ezt hogyan láttad? 

DGY: Konyhánk ablakán kinézve rá lehetett látni a jobboldalon húzódó pályaudvar tolató mozdonyaira, távolabb pedig 

előbb, a Feketehalom felől érkező vonatok kéményfüstjét, majd magát a szerelvényt fogta be a tekintet. Bizony, sokszor verte a 

szél az állomás kőszénfüstjét az orrunkba! Vonatvezetőt próbáló volt az ellenkező irányból, a Predeál (Tömösi-szoros) felőli 

beérkezés, talán 1957 telén elfagyhatott egy onnan érkező tehervonat fékrendszere, mert miután átszáguldott a közelünkben 

lévő Hermányi-út feletti átjárón, nem tudta bevenni az állomás felé következő kanyart és egész hosszában kisiklott. 

Látványosságnak is megrázó volt az ilyen méreteiben nagy baleset az összelapított mozdonyokkal, a havon elszórt, oldalukra 

dőlt, vagy kerekeiket az égnek mutató vagonokkal, közöttük feküdt a szétszórt árú és hiába őrizte katonaság, a vasúti 

alkalmazottaktól még sokáig lehetett, például narancsot vásárolni. De legmaradandóbb emlékem a délnyugati látóhatárt lezáró 

sötét tömeg, a Cenk kirajzolódó körvonalai tetején, a mindenki által csak Árpád-szobornak nevezett valószerűtlen formájú 

árnyékkal, amit valamikor (számomra időtlen-idővel előbb) felrobbantottak a románok. S, hogy Árpád ki volt? Hát a magyarok 

vezére! Ez, hogy magyarok, románok, hamar tudatosodott bennem és annyit jelentett, hogy a családban, a rokonsággal meg 

néhány szomszéddal egyféleképpen, az utcán, üzletben, általában másféleképpen beszéltünk. A román utcanyelv észrevétlenül 

ragadt rám, Csíkszentkirályon lakó anyai nagyszüleim, akik az impériumváltás előtt Brassóban tanulták ki inasként mint annyi 

más csíki, háromszéki gyermek a cipész mesterséget, csodáltak, hogy mindent megértek „rományul”, később pedig, mikor 

1958-ban Csíkszeredába költöztünk, ezzel a tudománnyal csodagyerekként mutogattak az ottani iskola felsőseinek, hogy „ne, 

ezt is lehet!”. 
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BM: Óvodás emlékeid? 

DGY: A gyermek nő és jó volna iskola előtt óvodába is járatni. A napközi otthonokban szóba se álltak felvenni lévén, hogy 

édesanyám háztartásbeli volt, pedig de szerettem volna, mert az utcai gyermekek ilyenekbe jártak; emlékszem a magyar 

napköziben érdeklődni éppen ebédidőkor érkeztünk és, bár mai napig nem rajongok érte, de akkor összefutott a nyál a 

szájamban, mikor a lucskos-káposzta szagát megéreztem. A végén sikerült beíratni a Bukaresti-út mellett, egy kisajátított (ma 

ismét visszaadott) református templom épületében működő magyar tannyelvű óvodába és így öt évesen Sárika óvó néni 

csoportjába kerülve, bekapcsolódhattam az intézményes oktatásba. Bár lakásunktól elég messze volt, az utat ismertem, a 

közelben a Tîrnavei utcában laktak Bözsi néniék (nagyanyám húga) és így bátran mentem végig a vadgesztenyefákkal 

szegélyezett járdán, büszkén víve óvodai oldaltáskámat, amibe minden reggel belekerült az aznapi tízórai. Pedig nem volt 

veszélytelen út! Át kellett kelni a forgalmas Zajzoni-úton (itt szigorúan meg volt nekem mondva, hogy mindkét irányba nézzek 

szét, várjam meg amíg nem jön semmi, sohasem szaladjak át), akkor még se zebra, se közlekedési lámpák nem segítettek, az 

autók tülköltek, a lovas szekerek előztek. Aztán következett egy ugyancsak forgalmas be- és kihajtó („Kocsisnál”, itt most a 

megyei sürgősségi kórház van), majd az elágazás Bukarest-, illetve a „Temelia” cementgyár felé. Ugyanabba az óvodába vették 

fel csíkszentkirályi származású bányász keresztapámék velem egyidős fiacskáját, Ravasz Pityut is, így hát került cimbora 

mindjárt. De a közelből román gyerekek is jártak oda, így Mocanu Smărăndiţa és (a velem egyidős) Dorel. A felvikszolt 

óvodapadlóra csak az erre a célra hozott házicipőben volt szabad belépni Csonka néni takarítónő szigorú tekintete mellett. Itt 

ismertem meg Hófehérkét, Csipkerózsikát, Hamupipőkét, itt tanultam verseket, találós kérdéseket, magyar népmeséket, itt 

voltam farsangi bálon. Egyébként Bözsi néniékhez gyakran jártunk, bennem a téli esti hazajövetelek maradtak meg, az akkori 

nagy havakban takaróban csavarva szánkóval húztak, utcai világítás nem volt, de az eget és a földet keskeny, nagyon erős 

fények pásztázták időnként (katonai fényszórókkal kereste a légelhárítás a feltételezett gaz, imperialista támadókat). Az óvodai 

társaság egy része a Csigahegyen szánkózott, legalábbis ezzel hencegtek. Addig-addig rimánkodtam otthon, hogy egy vasárnap 

délelőtt édesapám elvitt oda, de el kellett ismernem, hogy az ottani terephez kicsit még nőnöm kell, hiszen a látszólag szelíd 

lejtőn is félelmetesen felgyorsult a szánkó! 

BM: Vártad-e az iskolát? 

DGY: 1956 őszén eljött az ideje az iskolába menésnek, de mivel iskolakezdéskor még lett volna (horribile dictu!) 17 nap a 

7 éves korig, nem akartak felvenni. Végül, a szomszédunkban lévő, akkor 9-s számú elemibe, az igazgató külön engedélyével, 

csak beírtak, de ez bizony román tannyelvű volt! (ma, udvarának végébe emelt többemeletes főépületben a 8-s számú általános 

iskola működik). Édesanyám azzal vigasztalta magát, hogy a konyhából kitekintve, szünetekben majd így láthat az 

iskolaudvaron. A mi oktatásunk délután folyt és Székely Antal anyai nagyapám jóvoltából tízig a számjegyeket, meg egy ma is 

meglevő magyar ábécés könyvből, a nyomtatott nagy betűket, már ismergettem. A román iskola nem okozott gondot és bár, az 

-ou-, -ea- kettőshangokkal voltak nehézségeim, az I. osztályt színötössel végeztem (majd 1957-ben vezették be a mai napig 

tartó tízes osztályozást, ahol 1-től 4-ig a jegyek feleslegesek, hiszen ugyanannyit érnek). Csak egyszer kaptam egy hatalmas 

pofont Sidonia Căluşer tanító nénitől, mikor a II. évharmadban könyveket osztottak olvasni a jobb tanulóknak és én aláíráskor, 

a nevemben levő –le szótagot, kétszer is odaírtam. Sajnos, II. osztályban tanító nénink, aki a magyart, németet is törte, balesete 

miatt (összeégette valahogy magát) kimaradt és aki helyettesítette, jóval kevesebb pedagógiai érzékkel rendelkezett. Nevére 

nem, de arra emlékszem ebből az időszakból, hogy hátra tetetett kezeink újain kínlódtuk kiszámolni, míg sorra kerültünk a 

felelésben, egy-egy fejszámolást igénylő eredményt. 

Tavasszal, az akkori választásokhoz plakátokkal teleaggatták a várost (képmutató hűhóként, bár minden megadott helyre 

egyetlenegy párt, a Román Munkáspárt egyetlenegy megadott jelöltjére lehetett szavazni). Egy ilyen, szél-lobogtatta plakátnál 

nem tudtam ellenállni a kísértésnek és a gyönyörű, színes nyomtatványt magamhoz véve az iskola kerítéséről, angolosan 

elsétáltam. De még be sem fordulhattam az utcánkba, két nagyobb gyerek megragadott és vittek az iskolába, egyenesen a 

fenyítésekről hírhedt Dăscălescu tanító elé (akinek vasgárdista múltját rebesgették), hogy ne, elfogtak egy plakátszaggatót! 

Akkoriban az ilyen tett politikai bűnténynek számított, persze nekem ilyen fogalmaim még nem voltak, de éreztem, hogy a 

lopáson kívül is valami főbenjáró rosszat követtem el. Rövid vallatást követően (ki biztatott erre?), mivel a plakát is épségben 

megvolt, megúsztam egy kiadós fülhúzással, meg az azzal a cseppet sem kecsegtető biztatással, hogyha még ilyent teszek, 

egyenesen a javítóintézetbe küld, ami akkoriban az iskolások mumusa volt. 

BM: Családod vallásos volt, te gyerekként ezt hogyan élted meg? 

DGY: Román iskola erre, Munkáspárt arra, az iskolás kor alkalmassá tett a hittanórák látogatására is. A közelben, a 

Zajzoni-úton volt egy kis, katolikus templom (ma is megvan), oda tartoztunk és oda jártam I., II. osztályban, megismerni a 

keresztény hitéletet. A plébános, Ráduly tisztelendő úr szép képek kíséretében magyarázta a bibliai történeteket. Még dicséretre 

is érdemesnek talált egy alkalommal, mikor a katekizmusból olvasva, jobb teljesítményt nyújtottam román iskolás létemre, a 

magyar iskolásoknál. Minket korunknak megfelelően kezelt, emlékszem a Mi Atyánk-ot kellett felmondani és az egyik gyerek, 

mikor odajutott, hogy „de szabadíts meg a gonosztól” még folytatta a „Tied az ország, a hatalom és a dicsőség” befejezéssel is 

úgy, ahogy egyik református szülőjétől tanulta. Azóta misén, már a katolikusok is így mondják, de akkor még nem, s így a 
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plébános úr ezt azzal ütötte el, hogy „jól van fiam, minden az Övé, senki Tőle nem veszi el, ha nem mondjuk is”. Így, szépen 

felkészítve, 1957 áprilisában az elsőáldozást is elvégezhettük, erről gyönyörű, menyasszony- (angyalka?) szerűen öltözött 

kislányok, rövidnadrágos kisfiúk csoportképe, középen a tisztelendő úrral, a három árkádos templom bejáratra felvezető 

lépcsősorán, maradt meg mementónak. Mai napig nem szeretem a tejeskávét, de az elsőáldozást követő ünnepi közös reggelin, 

kaláccsal, felejthetetlen volt! A nagyobb gyerekek, ha érdemesnek találtattak, már ministrálhattak is, mi kisebbek vágyakozva 

néztük őket amint egy-egy misén szépen beöltözve, ott serénykedtek az oltár körül. Elsőáldozásunk után nem sokkal, a 

plébános úr is áldozatul esett a papságot sújtó kirakatvádaknak, elvitték. 

BM: Mit jelentett akkor neked a kultúra? 

DGY: Utcánk, „kertel” szembeni másik sarkán is volt egy üres telek (ma itt a Millennium banknak is helyt adó tömbház 

van), amire alkalmanként egy-egy vándor ringlispíles, csónakhintás állította fel szerkentyűit. Mi gyerekek, amikor csak lehetett 

ott lógtunk körülöttük, nagyritkán kapva szüleinktől 1 lejt, felülni ezekre a csodákra. A nagyobb legények virtuskodtak itt, 

vagy a hintát hajtották annyira meg, hogy átfordulhattak a fejükön, vagy a körhintán pajzánkodtak a kísérgetett leányzókkal. 

De komolyabb vándorcirkuszok is fel-felütötték ponyvájukat az állomáson túl, előadásaikra napokkal előbb elkeltek a jegyek. 

Esténként hozzánkig hallatszott a közönség tombolása és oroszlánbőgéstől volt hangos az éjszaka. Ezek még klasszikus 

(magán) cirkuszok voltak bohócokkal, tigrisekkel, oroszlánokkal, légtornászokkal, parádézó lovakkal, zsonglőrökkel, 

kötéltáncosokkal, a szocialista világra korlátozott nemzetközi artistákkal. A borotváló Aida elefánt-szám például magyar 

produkció volt. Gyakrabban járhattunk azonban a közeli Pace moziba, ahol megismerhettük Latabárékot, láthattuk a 

„Gyöngyvirágtól lombullásig”, a „Kétszer-kettő néha öt”, az 1950-s évek magyar filmsikereit. De, ahogy a „Két tenger titka” 

szovjet filmre visszaemlékszem, akkoriban a filmek román-, magyar- és német feliratozással futottak. Sokáig vetítették több 

részben, az 1951-ben forgatott, ma már klasszikusnak számító indiai filmet, a „Csavargó”-t Raj Kapoor-ral rendezõi és 

fõszereplõi minõségben, minek következtében gyakran visszhangzott az utca egy-egy kölyök hangját próbáló „Ábárámu, á-áá” 

üvöltésétõl, nyilván a film „Awaara” címe és refréndala helyi kiejtésének változatában. A mozihoz át kellett kelni nem csak a 

Bukaresti-út folytatásán de, a mellette futó sínpáron is melyen akkoriban, a Tramvai-ként ismert vonatocska közlekedett a 

Schiell-gyártól (most Hidromecanica) egészen a csángó Hosszúfaluig (egyébként abban az időben Brassóban, a közszállítás 

autóbuszokkal történt, a terheltebb vonalakra pótkocsis járművek is be voltak állítva). Ha lehetett, mindig megállásra 

késztettem a kezemet fogó édesanyámat, nagyanyámat, kicsi félelemmel kevert nagy kíváncsisággal lestem, miként csúsztatja 

meg néhány fordulatig, hirtelen indítással a mozdonyvezető, a mozdonyka gőzhajtotta kerekeit. Vonattal utazni nem volt 

számomra idegen, ünnepekkor, szünidőkben, rendszeresen jártunk Csíkszentkirályra anyai nagyszüleimhez, ilyenkor nagyobb 

mozdonyokat bámulhattam meg. De a csúcs egy, a május 1-i szabadnapokon, szászmedgyesi rokonainkhoz tett utazás volt, a 

Budapesten át Berlinig közlekedő nemzetközi expresszvonat bársonnyal bevont I. osztályán (nem holmi III. osztályból, II.-ba 

avanzsíroztatott fapados ülésekkel!). Már maga a mozdony alakja is száguldást sugallt, gőztől feszített kazánja dorombolva 

várta az állomáson, hogy nálamnál is nagyobb átmérőjű kerekeire átvigye erejét. Budapesttel, Magyarországgal jelentették ezek 

az expresszek az egyetlen fizikai kapcsolatot. 1953-ban, az akkor Bukarestben sorra kerülő Világifjúsági Találkozóra érkező 

magyarországi küldöttséget tömeg várta a brassói állomáson, hogy megpillanthassa, az ablakon át bár néhány szót válthasson 

tagjaival, csak azért mert Anyaországiak. Na és persze a rádió! Nagy vevősugarú Stassfurt rádiónkon minden áldott este 9 óra 

előtt meghallgattam a Kossuth-rádió „jó estét gyerekek, ágyban vagytok már?” mondattal kezdődő esti meséjét (ágyban 

voltunk!). És, hogy a nép, az Isten-adta nép nehogy a hazug külföldi rádióadásokat hallgassa, a belváros felé vezető Kút-utcán 

(ma 15 Noiembrie), valahol a „Partizanul Roşu” – Vörös Partizán – textilgyár magasságában, rádiózavaró állomás is működött. 

De ebben az évben halt meg Sztálin-„bácsi”, és tűnt el egy éjszaka, mutató ujját figyelmeztetően felemelő bronzszobra a 

főtérről. 

Néha a központi mozikba is elvittek vagy szüleink, vagy az iskola, a Popular-ba, vagy a Maxim Gorkij-ba. Egy iskolai mozi 

látogatásra emlékszem utóbbiból (messze tőlünk, valahol a Posta-rét környékén, a Hosszú-utca felé lehetett), valami fekete-

fehér megfilmesített opera változatát vetítették, amiből mi kukkot sem értettünk, minden szórakozásunk abból állt, hogy ide-

oda mászkáltunk a többerkélyes mozi teremben, míg a vásznon ott kínlódtak a kántálva kimúló hősök. Bábelőadásra, a 

Traktorgyár klubjába vittek. De az Ilie Pintilie-utcai magyar iskola épületének előadásokra alkalmas termébe is többször 

jártunk egy-egy ismerős gyerek évzáró ünnepségére, vagy a helyi amatőr színjátszók előadásaira. Arra a bennem félelmet keltő 

jelenetre emlékszem, mikor egy szenvedélytől izzó párbeszéd zárásaként a hős nagy erővel földhöz vágta a markában 

szorongatott pálinkás poharat, mintegy betetőzve a pillanatot és zokogásra késztetve a női szereplőket. Vidéki környezetben 

játszódott és az akkori kultúr előírásoknak megfelelően arról szólhatott a darab, miként nem akar a makacs maradi apa a haladó 

szellemű vejjel (vej-jelölttel?) beállni a kollektív gazdaságba. 

BM: A család sorsa függ a munkahelytől, de néha a szülőföld visszahívja szülöttjeit. Hogyan alakult életed? 

DGY: Csíkmadarasi születésű édesapám, ahogy már említettem, a Cementgyár alkalmazottja volt, de a II. Világháború alatt 

a magyar hadsereg egy vadászrepülő ezredénél mint karbantartó repülőgép-szerelő, magas fokú képzettségre tett szert és így, a 

bertalani Spreng (Fortyogó) hegy bányájához osztották be, az ott használt, akkoriban nagy kapacitásúnak számító exkavátorok 

(kotrógépek) zavartalan működését biztosítandó. Több időt töltött a munkában mint otthon, napirenden volt, hogy éppen csak 
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hazaért és már dudált lent az utcában az utána küldött autó, hogy sürgősen visszavigye, a szocialista termelést nem volt szabad 

holmi műszaki meghibásodásokkal megakasztani. Egyszer-kétszer engem is magával vitt, beültetett a csilléket vontató kicsiny 

diesel-mozdonyba, mely egy (ma már beomlott) alagúton át, az országút felett is átmenő pályán szállította a mészkövet a 

bertalani vasútállomásra, vagy két kitermelői robbantás között mutatta a mészkőben látható ős-kagylómaradványokat, a 

következő robbantáshoz a kőzetbe fúrt lyukat, de még az oda behelyezendő dinamit rudacskákat is (ártatlan, plasztelin – 

gyurma kinézetük volt). A csúcs az volt, mikor ölbe ültetve, kezével az én kezemen, egy „báger” (Bagger – exkavátor) 

botkormányát húzogatva, megpakoltuk a soron következő csilléket. Ilyen igénybevétel mellett, édesapámmal közös családi 

programokra ritkán kerülhetett sor, de azért néha vasárnap elsétáltunk a központi parkba, ahol fényképeződni lehetett az ott 

készenlétben ácsorgó fényképészekkel, a Tanácshoz, a Porondra, vagy megnéztük a Warthe oldalában a Fehér- meg Fekete-

tornyot. Máthé Attila bácsiékkal még a Cenk tetejére is kijutottunk kanyargós, szerpentines ösvényen, és láthattam valóságban, 

az Árpád-emlékmű akkor még létező talapzati romjait (az emlékmű teljes kinézetét jó sokára, valamikor az 1990-s években 

csodálhattam meg, egy budapesti kiállítás korabeli képeslapján). Mindig ott kísértett még a Nagykőhavas meg a Királykő is, de 

a Pojánán és a Schulleren (Keresztényhavas) kívül nem sikerült máshova eljutnom. 

Már nem emlékszem hol, talán a Posta-réten, egy légcsavaros posta-repülőgép volt kiállítva, amit mindig megbámultam. 

Bár Brassónak nem volt civil légikikötője, a vidombáki repülőgépgyárnak és a légierőnek számos gépe gyakorlatozott a 

környéken, így mi gyermekek hozzá szoktunk a repülőgépek jelenlétéhez, erős motorzúgásukhoz, az azokból kiugró ejtőernyős 

alakulatok látványához. 

1958 szeptemberében, édesanyám Csíkba való visszavágyódásának eleget téve, egy Steagul Roşu teherautóra felpakolt 

bútorainkkal elköltöztünk Brassóból Csíkszeredába. Lakáscserét hajtottunk végre a Dietrich-családdal. Szívfájdító volt, de 

milyen a gyermek? Három-négy évig tartó  vágyakozás után szeredai lettem, olyannyira, hogy bár az érettségi óta, 1967-től, 

előbb mint egyetemi hallgató, majd mint letelepülő, családos, Temesváron élek, mai napig annak tartom magam. De a 

Brassóban, szülővárosomban eltöltött kilenc esztendő nem törlődött ki sohasem emlékezetemből! 

BM: Köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy ha az Áprily Lajos Főgimnáziumban szervezünk egy tudományos 

konferenciát, szívesen eljössz előadást tartani, és megnézni gyerekkorod városát. 

DGY: Igen, nagyon várom, személyesen is megismerni Brassó jóhirű, jövő magyar nemzedékét nevelő intézményét (eddig 

csak az ottani Műszaki Egyetemhez járogattam) és természetesen azt is, hátha még találkozok régi ismerősökkel. 
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