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A Habsburgok fejvesztve menekültek, egy kiskanalat sem vittek magukkal

Egy tehén ára volt a szolgáló fizetése
Komáromi Nándorné, Sári
néni olyan korról mesélt,
amelyet a mai emberek legfeljebb filmekbõl,
könyvekbõl ismerhetnek.
A Habsburgoknál szolgált
több éven keresztül. A II.
világháború borzalmai vetettek véget annak az álomnak,
amelyrõl ma is csak elragadtatással beszél.
– A legutolsó hónapokban már
nem igazán dolgoztunk, mert
folyamatosan
bombáztak.
A Habsburgok 1944 decembe
rének közepén hagyták el a kas
télyt, majd a szovjetek december
24-én, szenteste vették birtokuk
ba a valamikori német katonai
bázist. Volt velük egy Mihalovics
Mihály nevû ember, õ garan
tálta, hogy nem lesz bántódá
sunk. Napokkal késõbb haza
kísért minket, akkor már nem
volt ránk szükségük. Addigra
minden ruhát, könyvet szétszór
tak a folyosókon, a szobákban,
a könyvtárban. Azokon jártakkeltek a lovakkal, ott aludtak az
állatok is a kastélyban. Aztán
benzinnel fellocsoltak mindent,
és meggyújtották. A közeli
dombról sírva néztük… Ott

Az UNESCO listára venné Margat várát

Világörökségen dolgoznak

a magyar régészek
Miközben az UNESCO világörökségi listájára kerülhet a
feltárt Margat-vár, önkéntes munkások dolgoznak a szíriai
ásatáson, mert kevés a pénz. Magyar régészek a helyszínen
feltárták a Szentföld legnagyobb keresztes freskóját is.

Sári néni hat éven keresztül lakott az alcsútdobozi Habsburg-kastélyban
annyi gyönyörû ruha, könyv,
festmény, berendezési tárgy volt,
hogy azt a mai emberek el sem
tudják képzelni. A Habsburgok
egyetlen kiskanalat nem vittek
magukkal, mert abban bíztak,
hogy néhány hét múlva vissza
térhetnek. Még az alkarvastag
ságú aranyrudak is ott maradtak,
az egyik fal mögé rejtve. Persze,
mire újra a kastély közelébe
mehettünk, addigra már csak a
kiégett falakat találtuk – mesélt
a pusztulásról Sári néni, akinek
nagynénje Mária fõhercegnõ
komornája volt, édesanyja pedig
konyhalány.

Ezek után nem volt kétséges,
hogy õ is a kastélyba kerül.
– Tizenhárom éves voltam,
amikor a nõvérem, aki már ott
szolgált, megunta az egészet, és
hazaköltözött. Az iskola befeje
zése után rögtön odakerültem,
egy hónap próbaidõ után végle
gesítettek. Hat éven keresztül lak
tam és dolgoztam a kastélyban,
amely mindmáig kitörölhetetlen
emlék számomra. Teljesen más
világ volt, csak a „Kérem szépen”
és a „Köszönöm szépen” volt
divatban, szó sem volt semmiféle
parancsról, utasításról. Örömmel
végeztük a munkánkat, mert kivá

ló bánásmódban részesültünk
– idézte fel Komáromi Nándorné.
– A fõhercegi család nagyon
emberséges volt. Minden évszak
váltáskor két-két garnitúra ruhát,
cipõt kaptunk tõlük. Velem külö
nösen kegyesek voltak, tudták,
hogy édesapám nagyon beteg,
kistestvéreimnek segítenem kell.
Ezért minden alkalommal egy
kicsit több fizetést kaptam, mint
a többiek. A havi apanázsom pont
elég lett volna egy tehén megvá
sárlására. Nem tudom, a nyugdí
jamból mennyi tehenet lehetne
ma venni – zárta a beszélgetést
Sári néni.
Szabó

Több visszatérési lehetõséget kellene adni a nõknek a szakember szerint

Ranschburg Jenõ: Elveszett a család presztízse!
pozícióm, de legalábbis a mun
kahelyem visszavár – mesél
te Uitz Henrietta, aki egyéves
kisfiával, Marcival van gye
sen, és már most tart attól, mi
vár rá korábbi munkahelyén.
A kismamáktól való félelem
gyakori a munkáltatók körében,
úgy vélik, nem tud megfelelõen
teljesíteni az, akinek kisgyer
meke van. Hogy ez mennyire
nem helytálló, egy nagyvállalat
stratégiája is mutatja. – A mi
vállalatunk belülrõl építkezik,
pályakezdõket alkalmaz, és azo
kat neveli ki vezetõkké – nyi
latkozta Szentpétery Boglárka,
egy nemzetközi cég regio

nális HR-vezetõje. – Alapvetõ
érdekünk, hogy a jól képzett
munkavállalók, mint cégünk
legfontosabb értékei, „házon
belül” maradjanak. Ennek fon
tos része, hogy minden kis
mamát visszavegyünk abba a
pozícióba, ahonnan elment,
akár részmunkaidõre is, ha az
a megfelelõbb számára. Ezek az
anyukák jó példával szolgálnak
a fiatal generáció számára, akik
így láthatják, hogyan teremthetõ
meg az egyensúly a munka és a
magánélet között. Dolgozóink
cserébe lojálisak a vállalathoz!
Így mindenki jól jár – mesélt a
jó példáról a szakember.

A szíriai Margat-vár környékét magyar régészek tárják fel
Major Balázs és ötvenfõs kuta
tócsapata kapta meg Szíria leg
nagyobb keresztes vára feltá
rásának engedélyét. A Margat
várában folyó ásatásra az egész
világ odafigyel, mert minden
ilyen jellegû feltárás jogaiért
óriási verseny folyik a nem
zetközi porondon. Újabban
még a New York Times is írt
róluk, olyan óriási jelentõségû
publikációk születhetnek a
munkálatok eredményei alap
ján. Hogy miért a magyarok
voltak a befutók, arról maga
Major Balázs, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem arab tanszé
kének oktatója mesél. – Közel
tízéves együttmûködés ered
ménye az a bizalom, amit Szíria
megszavazott nekünk, hiszen
ez a vár óriási kulturális, tör
ténelmi érték. Az ilyen feltárá
sokat általában hazai csapatok
szokták végezni – nyilatkozta
Major Balázs, aki erre a munká
ra tette föl az életét. A feltárás
különlegessége, hogy a körül
belül hathektárnyi erõdítmény

gyûrûjében egy komplett város
is található, amit szintén a
magyar és szír régészeknek
kell feltárni. A munkálatok
jelentõségéhez képest csekély
összegbõl, hozzávetõleg tízmil
lió forintból valósítják meg a
feltárást. A régészek saját költ
ségen utaztak Szíriába. Annak
ellenére, hogy az ásatások
során megtalálták a Szentföld
legrégebbi keresztes freskóját is
egy olyan templomban, amirõl
a nyugati tanulmányok mind
eddig azt állították, hogy ki
sincs festve! Ráadásul Margat
az Antiochiai keresztes herceg
ség legdélebbi erõdje volt. II.
András királyunk édesanyja
antiochiai hercegnõ volt, így
a magyar király részben hazai
földön járt, amikor 1218 elején
felkereste a várat és évi 100
márkányi adomány küldését
rendelte Margatnak „örökkön
örökké”. A magyar kutatócso
port tehát egy olyan keresztes
várban dolgozik, amely rész
ben magyar pénzbõl épült.
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dr. Ranschburg Jenõ pszicho
lógus szerint. – Ijesztõ mérték
ben csökken a gyermekvállalá
sok száma. Ennek egyik oka a
család presztízsének elvesztése
– mondja a szakember. – Biztos
vagyok benne, hogy ha a nõk
biztosan visszamehetnének
a munkahelyükre, nagyobb
lenne a gyermekvállalási kedv,
és ugyanilyen fontos lenne a
részmunkaidõs foglalkoztatás
is! – nyilatkozta lapunknak dr.
Ranschburg Jenõ.
Gyakorló
kismamaként
Henrietta sem vélekedik más
képp. – Szívesebben vállalnék
második babát, ha tudnám, a
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A pszichológus szerint nagyobb
lenne a gyermekvállalási kedv,
ha a nõk biztonságban tudnák
munkahelyüket.
A gyesbõl
visszatérõ anyuka hatékonyab
ban dolgozik, és lojálisabb a
munkáltatójához. A kismama is
bátrabban vállalná a másodikat,
ha tudná, pozíciója visszavárja!
Nem születik elég gyerek,
fogy a magyar. Annak, hogy
kevesebbet szülnek a nõk,
számos oka van, az egyik a
munkahelyek bizonytalansága.
Alig van, aki nyugodt szívvel
hagyja ott az állását, amikor
gyermeket vállal. Pedig ez is
növelhetné a szülések számát
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