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– Milyen volt  gyermekko-
rában Székely udvarhely 
és a villa?
– Bethlenfalván végződött 
Székelyudvarhely, a házunk előtt 
volt egy tábla, és ez volt az el-
ső szám. Az út göröngyös, kavi-
csos volt, akkoriban autók nem 
igazán jártak. A házunk előtt 
szép fás park volt, ahol virá-
gok és lepkék voltak, a ház mö-
gött pedig hatalmas kert, tele al-
mafákkal. A gyümölcsös mögött 
rét terült el, nem voltak tömb-
házak, nem volt iskola, ott kez-
dődött a természet. Gyerekek-

ként a réten fogtuk a lepkéket. 
A ház mögött hintóháznál olvas-
tunk, hiszen akkoriban már nem 
voltak lovak, a hintó még meg-
volt, de már nem használtuk. A 
ház mellett volt tyúkudvar is, 
a nagyanyám, Haberstumpfné 
Szabó Anna az erkélyről etette 
a tyúkokat. Amikor nagyapám, 
Haberstumpf Károly megépítet-
te a házat, jól alakult építészkar-
rierje, de amikor véget ért a ma-
gyar világ, az is megszűnt. Nagy-
anyám tovább vezette a házat, de 
nagyapám hét évvel a születésem 
előtt, 1927-ben meghalt, így nem 
ismertem őt. Nagyanyámtól meg-
tanultam puliszkát készíteni, és-
pedig a régi módon: miután ki-
kevertük, kiborítottuk, cérnával 
vágtuk fel, jó sok tejföllel és juh-
túróval ettük. Ilyen emlékfoszlá-
nyok maradtak meg. Mi a felvidé-
ki Léván éltünk, nyaralni jöttünk 
ide 1941-ben, 1942-ben és 1943-
ban, ám 1944-ben már nem, mert 
akkor a román hadsereg átállt 
a Szovjetunióhoz. Miután nagy-
anyám 1947-ben meghalt, és ’48-
ban államosították a házat, min-
den kincs elveszett, ami a ház-
ban volt: a családi okmányok, 
a régi fegyvergyűjtemény. A ro-
konok zetelakiak voltak, hiszen 
nagyanyám onnan származott, 
de akkoriban Zetelaka mesz-
sze feküdt Bethlenfalvától: a gö-
röngyös úton szekérrel, kocsi-

val vagy gyalog egynapos útnak 
számított. Ahogy zetelaki roko-
naim mesélték, nem volt semmi-
lyen esély megmenteni a tárgya-
kat a házból.

– Utoljára tízévesen járt a 
házban, amikor az még a 
családi tulajdonban volt. 
Hogyan látja most?
– Még láttam, mielőtt eladtuk 
volna, 2011-ben látogattuk meg 
utoljára. Akkor már teljesen el-
hanyagolt, piszkos terület volt, 
próbáltunk bemenni az ajtón, 
amikor hirtelen beállított egy 

cigány, aki megkérdezte, be 
akarunk-e menni, mert neki 
van kulcsa. Bent hajléktalanok 
voltak beköltözve, és egy csa-
lád is ott lakott, a pincében főz-
tek, mindent megtöltöttek füst-
tel. A villa romos állapotban 
volt. Megtudakoltuk, hogy több 
százezer euróba került volna 
helyreállítani, de pénz híján, az 
egyetlen megoldás számunkra 
az maradt, hogy a város átve-
szi. Most feltámasztották a ro-
mokból, és öröm volt újra látni.

– Mi az, ami változott az 
épületen?

– Nem csak azért más, mert most 
múzeummá alakították, hiszen 
már előtte új falakat építettek, a 
nagy külső tornác be van építve. 
Az emeleten édesapám és a vi-
lágháborúban elesett két nagybá-
tyám birodalma feküdt, de most 
már az is felismerhetetlen. Je-
lenleg a múzeumigazgató irodá-
ja van helyette, én egy kör alakú 
térre emlékszem, ahonnan há-
rom fülke nyílt, ott volt a három 
fiú ágya. A nagy almáskert he-
lyett most tömbházak láthatók... 
Talán jobb nem visszamenni. Az 
emlék kőbe van vésve, és amikor 
látod a jelent, valahogy nem il-
leszkedik össze.

– Milyen volt újrakezde-
ni az életet az Amerikai 
Egyesült Államokban?
– Édesanyám részéről Léván volt 
birtokunk, én ott jártam iskolá-
ba, de amikor a szovjet hadsereg 
megjelent, 1944-ben, karácsony 
előtt két héttel elhagytuk Ma-
gyarországot. Lassanként olyan 
környezetbe kerültem, ahol senki 
sem beszélt magyarul, így sajnos 
a tulajdon anyanyelvét is elfelejti 
az ember. Nem volt olyan nagy a 
váltás, amikor az Amerikai Egye-
sült Államokba kerültünk, hi-
szen előtte már a németorszá-
gi menekülttáborokban hozzá-
szoktunk, hogy a világ megválto-
zott. Amikor megérkeztem Chi-
cagóba a bátyámmal egy vasár-
nap délután, másnap reggel hat-
kor már be kellett állnunk a futó-
szalag mellé dolgozni. Nehéz éle-
tünk volt, de túléltük.

– Bátyjával, Bethlen falvay 
Miklóssal katonai pályá-

ra lépett, miként korábban 
apjuk, Károly Artúr.
– A katonai pályát választottuk, 
mert nem volt lehetőségünk isko-
lába járni, érettségizni, egyetem-
re járni. Ahhoz sok pénz kellett, 
és a hadseregben bizonyos szol-
gálati évek után kijárt az állami 
támogatás az egyetem elvégzé-
se, így ezen az úton haladtunk 
tovább. Én a hadseregnél marad-
tam, őrnagyként mentem a vi-
etnami háborúba, ahol egy évig 
szolgáltam, de annyira kellemet-

len volt, hogy kiálltam a hadse-
regből. A katonaság főhadiszállá-
sán dolgoztam Vietnamban. Min-
den héten néhány napra a kör-
nyékre mentem kivizsgálni, mi-
ként működnek a külső állomá-
sok. Mindig megdöbbentem, hogy 
ami régebben zöld erdő volt, az 
elhalt, barna földdé vált. Növény-
mérgekkel irtották ki az erdősé-
get az amerikaiak, hogy az ellen-
ség – vagyis az őshonos lakosság 
– ne tudjon elbújni az erdőben. 
Ennek következtében a mérge-
zett víz olyan hatással volt a né-
pességre, hogy a gyerekek torz-
ként, kéz vagy láb nélkül szület-
tek meg, őket lehetett látni a vá-
rosban, koldulásra kényszerül-
tek. Ekkor mondtam azt, hogy 
elég. Visszamentem az egyetem-
re, biológusi diplomát szereztem, 
és a környezetvédelmi szakterü-
letre tértem át. Mintegy harminc 
évig kutató voltam, egyetemi ta-
nár, valamint a környezetvédel-
mi minisztérium kutatóosztá-
lyán biológus.

– Mikor sikerült először 
visszatérni Erdélybe, Ma-
gyarországra?
– Először a rezsimváltás előtt si-
került visszajönnöm, mert a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és 
az Amerikai Tudományos Aka-
démia csereprogramot szerve-
zett a kutatóknak. Így még a kom-
munista korszakban megenged-
ték, hogy jöjjek, mert a kormány 
által engedélyezett vízumot kap-
tam. Annak ellenére sikerült 
mindez, hogy én a hírszerzésben 
és kémelhárításban dolgoztam, 

és tudtam, a magyar kémelhárí-
tásnak fényképes dossziéja van 
rólam. Veszélyes volt az utazás, 
a szupervízum nélkül nem mer-
tem volna hazajönni.

- A rendszerváltás után 
mikor sikerült hazajönni?
– Akkor már többször jöttünk 
haza a bátyámmal, Miklóssal, 
aki szintén a hadseregben szol-
gált. Felvidéken még élt roko-
nunk, Bethlenfalván nem ismer-
tünk senkit, az egyetlen zetelaki 

rokonunk, akire emlékeztem, 
Szabó Nándor bácsi volt. Ő a 
rendszerváltás után már nem 
élt, Zetelakán sem ismertünk 
senkit, így nem volt kapcsolat. 
Nem jártunk itt addig, míg egy 
Zetelakáról elszármazott, Bu-
dapesten élő rokonunk, Márton 
Zsolt meg nem talált a világhá-
lón. Akkor keresett meg, ami-
kor a román kormány megkezd-
te  az elkobzott javak visszaszol-
gáltatását. Így kerültünk ide. Ha ő 
nem talál ránk az interneten, ta-
lán sosem jöttünk volna vissza. 
Úgy tudtam, a birtokokat államo-
sították, nem tudtam a rokonok-
ról, most viszont rájuk találtam, 
és meglátogattuk őket.

– A családja járt Erdély-
ben?
– A feleségem igen, a kisebbik 
fiam kétszer, ő érdeklődik a 
család múltja iránt, az idősebb 
nem. A gyerekek akkor szület-
tek, amikor a hadseregből kiáll-
tam. Negyvenévesen újból egye-
temet végeztem, így már nem volt 
időm megtanítani őket magyarul, 
olyan nyomás volt rajtam. A fele-
ségem tanulgat magyarul, ért is, 
de beszélni még nem tud. A ki-
sebbik fiamnak tetszett, jönne is 
vissza, de Kalifornia a világ má-
sik végén van. Különleges érzés 
fogott el, amikor meglátogattuk a 
villát: láttuk a pannókat a csalá-
dunkról, és úgy éreztük magun-
kat, mint a híres emberek, de ott-
hon Kaliforniában már nem va-
gyunk azok.

VERES RÉKA

Székelyudvarhely 18–19. századi történelmé-

ben meghatározó szerepe volt a bethlenfalvi 

Haberstumpf családnak, főként az építészként si-

keres karriert befutott Haberstumpf Károlynak. 

A Haáz Rezső Múzeumnak ma otthont adó épü-

let egykor családi villája volt. Bethlenfalvay Gábor 

nemrég felkereste gyermekkora helyszínét.

A Haáz Rezső Múzeum javította fel a lepusztult székelyudvarhelyi családi örökséget

Régi villájában a Bethlenfalvay család

Több százezer euróba került volna helyreállítani, de 
annyi pénzünk nem volt, így az egyetlen megoldás 
számunkra az maradt, hogy a város átveszi. 

Bethlenfalvay Gábor és felesége a Haberstumpf-villánál

Vitéz Bethlenfalvay Károly, valamint két fia, Miklós és Gábor

A Haberstumpf-villa kertjében lepkészik Bethlenfalvay Miklós és Gábor
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