Brigitte Irrgangová sa narodila
10. februára 1943 vo vtedajšom
nemeckom mestečku Krickerhau,
dnešnej Handlovej. Rodičia Wilhelm
a Jolatha Irrgang boli obaja karpatskí
Nemci, ktorých korene na Slovensku
siahajú až do 14. storočia. Nemecká
menšina žijúca v Handlovej, bola až do
začiatku 20. storočia majoritným
obyvateľstvom vtedajšieho mestečka
Krickerhau, dnes Handlovej.

Handlová

Manželia Irrgangovci boli učiteľmi
s veľkým srdcom a učili deti všetkých
národností v obci. Wilhelm Irrgang
vykonával už ako 29. ročný funkciu
riaditeľa, vtedy 5 základných – teda
obecných nemeckých škôl, ktoré
pôsobili na území obce. Postupne, ako
narastal počet obyvateľov, zriadené
boli aj slovenské školy, učňovská škola
a dokonca aj odborná banícka škola,
ktoré tiež spadali pod jeho správu
riaditeľa.

Wilhelm a Jolatha Irrgangovci

Celá rodina, ale najmä otec sa
angažoval v bohatom kultúrnom živote

medzivojnového mestečka Krickerhau.
Ešte dnes využíva Handlová poznatky
z tejto bohatej kultúrnej základne,
ktoré položil. Wilhelm Irrgang bol
zakladateľom prvej hudobnej školy
v obci,
stal
sa
spolutvorcom
vybudovania prvého kultúrneho domu
- Kulturheim, v ktorom pôsobil

divadelný súbor, na dobu 30.tych rokov
minulého storočia na veľmi vysokej
úrovni,
speváckym
súborom
a vynikajúcim orchestrom, ktorého
kvality si cenili aj v Bratislave na
vystúpeniach.
Obdobie vypuknutia vojny znamenalo
pre nemeckú menšinu koniec
pokojného
spolužitia
nielen
v Handlovej, ale aj na území Slovenska.
Irrgangovci ako učitelia a intelektuáli
museli počúvať a vykonať úradné
rozhodnutia z Nemecka. Rodina na
príkaz
musela
opustiť obec
a sprevádzala prvý organizovaný odsun
školopovinných detí z Handlovej, 6.
decembra 1944 do oblasti Sudet.
Všetky nemecké školy na pôde
vtedajšej obce boli zatvorené.

Po skončení vojny sa rodina vrátila
späť do Handlovej.
Wilhelm Irrgang, jeho manželka
Jolatha, 5 synov a 1 dcéra, vtedy
2-ročná Brigitte. V máji 1946 na
základe medzinárodných dohôd,
musela rodina opustiť Handlovú
a Slovensko opäť. Svoj nový našla vo
vojnou zničenom Nemecku, vo
východnej zóne, v mestečku Loitz, v
Pomoransku. Tlak na rodinu pre
vierovyznanie bol veľký, a tak odišli do
západonemeckého mestečka Linz na
Ríne, kde po dlhšej odmlke začal
Wilhelm Irrgang opäť učiť. V novom
prostredí, vyštudovali synovia Teo
a Peter za kňazov.

Loitz

Jediná dcéra, Brigitte, prišla tragicky
o život, rukou vraha 29. septembra
1954 v Loitzi pri návrate domov.
Brigitte bola v škole aj na hodinách
náboženstva najusilovnejšiu žiačkou.

Brigitte Irrgangová

Dňa 27. mája 1952 prijala vo farskom
kostole v Demmine prvé sväté

prijímanie. S obľubou sa modlila
ruženec a pravidelne navštevovala
chrám Boží, dodržiavala všetky
sviatosti. Svoj život orientovala k sv.
Márii Goretti, ktorej meno si vybrala
ako birmovné. Na deň sv. Michala,
29. septembra 1954 slúžil farár Wessels
v evanjelickom mariánskom kostole
v Loitzi za Brigitte rekviem. Spomienka
na
Brigitte
Irrgangovú
je
v nemeckom mestečku
živá
do
dnešných dní.

Návšteva Spolku karpatských Nemcov z Handlovej
v Loitzi, 2004

Náhrobný kameň Brigitte Irrgangovej, Loitz, 2004

Brigitte Irrgangová bola, ako karpatská
Nemka zapísaná do svetového
zoznamu
martýrov
nemeckého
martyrológia 20.storočia, a to na
ekumenickej bohoslužbe všetkých
krajín 7. mája 2000 v Ríme. Na Brigitte
Irggangovú v Loitzi nezabúdajú a
29. september je jej pamätným dňom.

