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Megelégedettségben
Hálás köszönetem az elmúlt évi híradásukért. Nekem nagy örömet szerzett, annak ellenére, hogy az év utolsó harmadában bánatot
is hozott. Hálás köszönetem mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy én augusztus 18–24-ig a napokat boldogan, el nem felejthetõen
Önökkel tölthettem a Jóisten kegyelmével. E kegyelmet kérem a Mindenhatónktól azoknak a személyeknek, akiket a sors fájdalmas bánattal keresett fel, adjon erõt szomorú napjaikban. E sorokat pár nappal a kitelepítés 63. évfordulója elõtt írom, nem bánattal, nem haraggal, hanem „megelégedettségben”.
Kedves Krónika-szerkesztõk! Az új év elsõ két címlapképét nézegetve visszaidéztem életem elsõ 20 évét a szülõfalumban. A januári
kép a sok színével és a kiemelt látható tárgyakkal emlékeztet, sokszor
mentem ilyen úton édesanyámmal és nagyapámmal a kutya-hegyi és
az arany-hegyi szõlõbe. A kerékvágásban itt-ott fekvõ nagyobb meleg köveken gyíkok napoztak, e kövek többször véres lábujjakat okoztak, ha mezítláb mentünk. A korlát mintha mûvészi kézzel lett volna
készítve – nem lehetett észrevétlenül elmenni mellette. A fa a különös
növésével, levél nélkül, de a szikrázó fehér derével a korai tavaszi
napsütésében. Hideg északi szél nem engedte meg a fejlõdését, de a
délnyugati meleg napos oldalán megvan a természetes növése. Kõsziklás huzamatta a Nyakaskõhöz, alatta a legelõ, meg a termelõföld.
E földrõl mint 11–12 évesek gabonával megrakott ökrösszekereket kísértünk a tanya cséplõtelepére. Reggel 7 órától este 8-ig 80 fillért ért a
nap. Többször megtörtént az is, hogy a megrakott szekér a dûlõn feldõlt, és mi voltunk a hibásak, ha a szekér rakói egyoldalúan rakták a
szekeret. Hetekkel késõbb e földre trágyát fuvaroztunk, s a hosszú
üres területen az ökrökkel versenyeztünk, ami tiltva volt, de ha nem
látta senki, minden meg volt engedve. A legelõn árvalányhaj is volt.
Csodálatos, hogy egy fénykép évtizedek elmúltát tudja felidézni. Szerény és szegény volt a gyermekkorunk, mi mégis boldogok és megelégedettek voltunk. Élvezettel figyeltük a határban élõ állatokat – tüskésdisznót pár hetes családjával –, szarvasbogárral játszottunk, ott
volt a Halastó a mindennapi újdonságaival. A mai ifjúság tévé elõtt
ül, és tönkreteszi a szemét és a füleit.
A februári címlap a kastéllyal: gõzhajtógéppel. Herceghalmon kettõ állt, kukoricacsutkával és fatõkével tömték a gõzkészítéshez. A lehetõséget, hogy mindezt lássam, Gáger plébános úr adta. Mint ministráló voltam vele, ha Herceghalmán szentmisét tartott, egylovas
hintóval mentünk. Az ottani gyermekek életét is megismertem, õk
még szegényebben éltek, mint mi. A termelés behordásában a 9-10
éveseknek is segíteni kellett, az iskola nem volt fontos. A kastély a kétboltos átjárásával a ’30-as években még eleven volt, az egész területén. A gazdasági vezetõ a családjával és munkásaival, a pénzügyi
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mester a családjával, lovasmester, szakács segítõivel, cselédek a családjukkal. Nyáron a grófnõ, ha
Bián volt, felkereste a szentmisét, mindig feltûnt az
öltözködésével, külön bejáraton jött a templomba,
színes selyemruhában, a kalapja nagy keretén hasonló színû virágok voltak, mint a ruhán is. Arca meglátása nagy ritkaság volt, mert a kalapon hosszú fátyol volt, ami eltakarta az arcát.
A kastély fõutcai kertjében ha katonai gyakorlat volt, a katonai konyha mindjárt a jobboldali bejáratnál volt. Néhány gyermeknek adtak a
fõztjükbõl: babgulyást és almáscsuszát. A boltíves jobb átjáró alatt
színdarabokat is játszottak. Ezen az átjárón 1944. december 24-én
délelõtt 11 óra felé az életemért rohantam, a tópart felé. A hangya
áruház elõtt állva néztem a földön fekvõ szétszórt árukat, az üres fiókokat. Orosz lovaskatona egy tekercs ruhaszövettel a lován ülve, a
szövettekercset maga után húzva, mint egy lobogó zászlót, hangosan énekelve nyargalt a piactér felé. Bámulásomban megszólított egy
velem egykorúnak látszó orosz katona, és kérdezte, hogy én milyen
katona vagyok, csak mutogatással értettük meg egymást, el lehet
képzelni, milyen nagy volt a boldogságom, mikor megmagyaráztam,
õ megértett engem, és továbbment a géppisztolyával. Jöttömben láttam, hogy az összes kerítés le volt döntve, ezért rohantam a kastélyudvaron és a kerten keresztül a tópartra. Sokáig tartott, mire meg
tudtam mondani, mit éltem meg, mert félelmemben, remegésemben
nem tudtam beszélni. Késõbb rájöttem, hogy a kíváncsiságom végett
viselkedtem ilyen felelõtlenül.
Volt kastélykert sok gyümölcsfával, melynek elsõ érését megkóstolni egy magamfajta gyermeknek nagy bátorság volt.
A romok után a szépen kifestett templom: szüleim esküvõje, a mi
keresztelésünk az elsõáldozással és bérmálással.
Engem e két címlap képei melankóliába hoztak, e sorok írásakor
az érzelmi állapotom olyan volt, mintha hintáztam volna, egyszer
fent, utána mélyen lent. Talán e sorok olvasásával meg tudják érteni,
hogy milyen értékes az Önök által készített Krónika, amit én türelmetlenül várok minden hónapban.
Elmúlt negyed év eseményei: Holzer Pál hetvenéves lett. Szeitz János február 26-án ünnepelte 60. házassági évfordulóját. 27-én felkerestem õket és palackozott szekérvári csemegeborral ajándékoztam
meg, s hozzá a biai ünnepségrõl hozott mézeskalácsból készített matyó papucsot.
Tisztelettel üdvözlöm Önöket, és kívánom, hogy a következõ háromnegyed év eredményekben gazdag legyen tevékenységükben!
Kindl Sebastian
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Okmányirodai ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009. február 1-tõl változott
a budaörsi okmányiroda ügyfélfogadási rendje, a következõk
szerint:
Hétfõ:
12.30–17.45
Kedd:
8.00–12.00 és 12.30–15.45
Szerda:
8.00–12.00 és 12.30–15.45
Csütörtök:
12.30–17.45
Péntek:
8.00–11.45
A budaörsi okmányiroda címe:
2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefonszám: 447-951,
447-980. E-mail: okmanyiroda@budaors.hu

