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A terület, ahol a ház áll, a 
Csíki Magánjavaké volt, 
az 1920-as évek eleji ro-

mán királyi földreform alkal-
mával kapta meg a város, és egy 
füvészkertet szerettek volna ide 
létrehozni. Végül utat vágtak – a 
mostani Bolyai utcát –, telkesí-
tették, és az akkori állami tiszt-
viselőknek osztották ki. Azóta 
hívják – egészen le a vasútig – 
tisztviselőtelepnek. Egy ilyen 
állami tisztviselő volt akkor egy 
Látes nevű tanfelügyelő, az ő 
háza volt a mostani Pál Aukciós 
Ház és Galéria, de még ott volt a 
Mezei család, Suszter Olivérék 
és mások. Az Ajtony Gábor bir-
tokában levő dokumentumok 
szerint a telket Grünberg Lá zár 
fakereskedő és fűrészgyár-tu-
lajdonos vásárolta meg, és 1931-

ben építette fel rajta a házat. 
Fent a szarvazaton fehér fes-
tékkel fel is van írva az évszám.

A tulajdonos elmondta: egy 
akkor nagyon neves szeredai 
építész, Berek Ferenc tervei 
alapján épült fel a ház. Az épí-
tész a stílusát több házon is 
rajta hagyta: ilyen a Márton 
Áron Főgimnázium mellett lé-

vő Csipak-ház, a Sadoveanu 
utcában Gál Imre kereskedő 
háza, ahol most óvoda műkö-
dik, lejjebb a Dóczy-ház ugyan-
ilyen stílusban épült. Az akkori 
viszonyokhoz képest modern 
épületnek számított.

Modern házak

„Akkor iban  Szeredában 
nem volt közmű, de ezekben 
a házakban saját vízvezeték- 
és csatornahálózat volt. Kút-
ból emelték ki hidroforral a 
vizet, amelyet egy pumpa fel-
nyomott a padláson lévő tar-
tályba, s onnan szabadeséssel 
jött le a víz a fürdőszobába. 
Ugyanakkor a csatornahálózat 
is úgy volt megoldva, hogy az 
udvaron levő nagy derítőakná-
ba ment be a szennyvíz, ame-
lyet időnként ki kellett üríteni. 
Erre a városházának volt egy 
speciális gépe, úgy hívták, 
hogy aszpirátor” – magyaráz-
ta Ajtony Gábor. Hozzátette, a 
vezetékek elhelyezése terve-
zés szempontjából elfogadha-
tó, de szerelés szempontjából 
gondot jelent, ugyanis a fürdő-
szoba az épület déli oldalán, a 
konyha az északi oldalon ta-
lálható. Azért van ez így, hogy 
a konyha mellett lévő kamra 
hűvösebb legyen, a fürdőszo-
ba pedig napfényes.

Ügyvédek, tisztek, orvosok

1939-ben a Grünberg család 
elköltözött, a lakásba albérlők 
érkeztek. Egy Hamzea nevű ro-
mán ügyvédcsalád költözött be, 
benne a bérlőkkel vásárolták 
meg Ajtony Gábor szülei az in-
gatlant. Hamzeáék 1940-ben, 
a második bécsi döntés után 
Brassóba költöztek. Amikor 

Észak-Erdélyt visszacsatolták 
Magyarországhoz, és bevonult 
a magyar honvédség Csíksze-
redába, az üresen álló házban 
tiszti étkezdét hoztak létre. 
„Nem volt éppen a városköz-
pontban, de nagy udvara volt, 
és a katonai járművek be tudtak 
ide állni. Ez a helyiség (ahol be-
szélgettünk – szerk. megj.) volt 
az ebédlő, mellette van a kony-
ha. És mivel jól szituált embe-
rek voltak a tulajdonosok és a 
lakók is, háztartási alkalma-
zottat tartottak, és hogy az el-
készített ételt ne az előszobán 
keresztül hozzák be, a konyhát 
elválasztó falon vágtak egy tála-
lónyílást, amelynek volt egy le-
nyitható lappancsos ajtaja, a fal 
pedig olyan széles, hogy oda a 
bekészített tálca elfért. A tisz-
ti étkezdének is előnyös volt ez. 
Gyermekkoromban – ’40-ben 
nyolcéves voltam – édesapám-
mal egyszer lejöttünk, egy nagy 
asztalnál étkeztek itt a tisztek, 
koccintgattak, nagy élet volt” – 
emlékezett vissza Ajtony Gábor.

Feldúlva, kirabolva

A hadsereg elvonulása után a 
lakást egy magyar állami tiszt-
viselő, dr. Gedei József vet-
te bérbe, aki Csík vármegye 
tisztifőorvosa volt. Feleségé-
vel gyönyörűen berendezték az 
öt szobát. Csíkszeredát 1944 
szeptemberében katonailag hi-
vatalosan kiürítették. A lakossá-
got el kellett költöztetni, nagyon 
kevés család maradt itt, akik 
várták az oroszokat. Baloldali 
emberek voltak, később a kom-
munista pártnak lettek Csíkban 
a vezetői. A Gedei család elme-
nekült, és a teljes berendezést 
itt hagyták, mint ahogy a legtöb-
ben. „Mi akkor a Kossuth utcai 

házunkban laktunk, az emele-
ten volt a lakásunk, a földszin-
ten a patika. Mikor hazajöttünk, 
fel volt minden dúlva, ki volt 
fosztva, rabolva. Sajnos nagyon 
sok lakást a környező falvaknak 
a lakói dézsmáltak meg.

Így ennek a háznak is a 
megfogható berendezési tár-
gyait elvitték. De a CASBI – 
Comitetul Pentru Administrarea 
și Supravegherea Bunurilor 
Inamice – az 1940-ben az anya-
országból ideköltözött és négy 
évet itt élt állami tisztviselők-
nek az ingó és ingatlan vagyonát 
zárolta mint ellenséges javakat. 
Soha ezért a magyar államnak a 
román állam nem fizetett „1945-
ben édesapám kapott egy leve-
let Gedei doktortól, aki akkor 
Magyarországon, a híres Recs-
ken élt. Elküldte a teljes leltárt, 
hogy mi maradt itt nálunk. A lel-
tár most is megvan, a bútortól el-
kezdve az utolsó lapítóig minden 
fel van sorolva, hogy mit hagy-
tak itt. Soha egy lej kárpótlást 
nem kaptak” – tudtuk meg Aj-
tony Gábortól.

Ahová a fekete autó behajtott

1945-ben a lakás üresen ma-
radt, és kezdődött a lakók bete-

lepítése. Ajtony Gábor jegyzetei 
szerint előbb a Hemmer család, 
majd Császár Jenő és Dávid 
Magda lakott itt. 1949-ben pedig 
ide rendezték be a Szekuritáté 
első székhelyét Csíkszeredá-
ban. Azért volt nagyon alkal-
mas erre a szerepre ez a ház, 
mert sarokház révén szom-
széd nem volt a két utca felől. A 
másik két oldalon szintén nem 
voltak házak, csak üres telkek. 
Szinte egymagában álló épü-
let volt, amely kiválóan alkal-
mas volt a Szekuritáté és az 
ott tevékenykedők aktivitásá-
nak a kibontakoztatására. Két 
és fél méter magas deszkake-
rítés vette körül a házat, nem 
lehetett belátni.

„Amikor valakit letartóztat-
tak, a fekete autó bejött az ut-
cába, a nagy kapu kinyílt, az 
autó bejött, a kaput becsuk-
ták, az illetőt ide felhozták, és 
itt aztán megfelelő kezelésben 
részesítették.

Találkoztam olyan csíksze-
redai közismert személlyel, aki 
elmondta: Gáborkám, én na-
gyon jól ismerem a  ti házatokat, 
mert én 1950 húsvétján a pincé-
tekben voltam bezárva” – idézte 
fel a ház tulajdonosa. Tekintet-
tel arra, hogy a terület lejtős, a 
pince és a garázs félig a földbe 
van ásva, a hátsó fele pedig az 
udvarra nyílik. A pinceablakon 
most is rajta vannak a rácsok.

Feldarabolták a tereket

A Szekuritáté mintegy két 
évet „tevékenykedett” ebben a 
házban, ezt követően a népta-
nács és a párt aktivistái vették 
birtokba: a rajoni tanács alelnö-
ke, a néptanács káderosztályá-
nak a vezetője, egy parancsnok, 
tehát élvonalbeli elvtársak. A 
belső termeket – öt szoba, kam-
ra, konyha, személyzeti szoba, 
fürdőszoba, vécé, két előszoba 
– egy- és kétszobás lakrészek-
re osztották fel, még most is van 
olyan ajtó, amit akkor falaztak 
be, és azóta is úgy van. A hetve-
nes években, amikor az elvtár-
sak nagy része elköltözött, és 
már csak másod-harmadran-
gú pártaktivisták lakták a há-
zat, állandó volt a civakodás a 
lakók között. A lakrészekért az 
Ajtony családnak 12, 15, eseten-
ként 18 lejt fizettek, de az épü-
let és a telek adója több mint 
háromszáz lej volt.

„Ez már a város történetének 
is további részét jelenti, hogy az 
ötvenes években itt lakó aktivis-
ták egy beadvánnyal fordultak a 
felsőbb szervekhez azzal, hogy 
tekintettel arra, hogy a tulaj-
donos gyógyszertárát államo-
sították, javasolják, hogy ezt a 
házát is államosítsák. Ugyanis 
meg akarták maguknak szerez-
ni a házat. Nem tudom, hogy ki 
és miért, de ezt az államosítást 
nem engedélyezte. Édesapám 
egy közismert és köztisztelet-
ben álló ember volt, akire a mai 
napig is sok szeretettel emlé-
keznek az idősek, és ő nagyon 
sok emberen segített gyógysze-
részként. Lehet, hogy ennek kö-
szönhető, hogy nem sikerült” 
– mesélte Ajtony Gábor.

Folytatás az 5.oldalon �

Egy csíkszeredai sarokház bonyolult története

Sokat tudnának mesélni a csíkszeredai Szász Endre és a Bolyai utca találkozásánál épült ház falai

Nagypolgári lakás, tisz-

ti étkezde, Szekuritáté-

székhely, több bérla-

kást magába foglaló 

épület, majd végre, 

amikor visszakerült a 

tulajdonosa birtokába, 

családi ház – sok min-

dent tudnának mesélni 

a csíkszeredai Szász 

Endre és a Bolyai utca 

találkozásánál épült 

ház falai. Mert ahogy 

azt a tulajdonosa, 

Ajtony Gábor megfo-

galmazta, ez az épület 

tükörképe, lenyomata 

Csíkszereda huszadik 

századának.

A ház, amelyen átvonult a történelem

Ajtony Gábor 

A Szekuritáté 
mintegy két évet 
„tevékenykedett” 
ebben a házban, ezt 
követően a néptanács 
és a párt aktivistái 
vették birtokba
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