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Saragán-gondolatok
„Mindenható vagy, Seregek Ura, aki az örökkévalóság királya vagy, aki 
az egek egében trónolsz, és fényt támasztasz teremtményeidben. Aki alá-
zattal leszálltál a földre, Néked ajánljuk fel ezt az áldozatot. És a Te szent 
nevedet dicsőítjük, Urunk, aki szenteid megkoronázója vagy. Mert ők a 
mi közbejáróink, mindenható Urunk, a Te királyságodban.”

Ez is kerubének (Világosító Szent Gergely ünnepére, de a 
szentet nem említi). Az ég és a föld kapcsolatáról esik ben-
ne szó. A keleties ízű fokozás mondja az Úrról: „az egek 
egében trónolsz”. De ez nem jelenti, hogy ne lenne kapcso-
lata a földdel. Ebben szerepük van a szenteknek is, kiket Is-
ten emelt az égbe, hogy közbejáróink legyenek. Az örmény 
egyház tiszteli a szenteket!

Dr. Sasvári László
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A klubest első részében tájékoztatásokat 
és meghívásokat kaptunk a szeptemberi 
és októberi rendezvényekre, amelyeket a 
füzetekben is közreadunk. Október 6-ára, 
az aradi vértanúkra és az 1948/49-es for-
radalomra és szabadságharcra az idei, 160. 
évforduló emlékünnepségén emlékezünk, 
október 2-án, pénteken 17 órától a Fővá-
rosi Önkormányzat dísztermében.
A klub háziasszonya fontosnak tartja azt 
is, hogy az ifjabb generációk is megismer-
jék 1956 hiteles történetét. Mi a filmvetí-
téssel készülünk ’56 ünnepére. A filmben 
az október 23-i forradalomnak és sza-

 Az emlékezet lángját tápláljuk
A Fővárosi Örmény Klub szeptemberi klubdélutánján az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat olyan 
filmet mutatott be, amely a mozikban nem látható. A „Népek Krisztusa, Ma-
gyarország” 1956 című film rendezője, Jelenczki István a film vetítése előtt egy 
villámlátogatás idejéig megtisztelte a rendezvényünket, és a klub háziasszonya, 
dr. Issekutz Sarolta arról is beszámolhatott, hogy a filmrendező elfogadta meg-
hívásunkat egy közönségtalálkozóra, amelyre az október 15-ei klubdélutánon, 
a harmadik és negyedik rész vetítését követően kerül sor. 

badságharcnak résztvevői emlékeznek, 
– köztük Pongrátz Gergely és Ödön is –, 
történészek közreműködnek, nyilatkoz-
nak. „A filmből így többet megtudhatunk, 
mint a családtól, vagy amit a személyes 
tapasztalatok megmentettek. Mindezt át-
adhatjuk gyermekeinknek, unokáinknak, 
barátainknak, hogy mindenki megismerje 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hiteles történetét. Az emlékezet lángját 
mi mindig fogjuk táplálni.” – mondta dr. 
Issekutz Sarolta. A film rövid ismertetőjét 
a harmadik oldalon adjuk közre. 

Béres L. Attila

A Magyarok Háza Bartók termének közönsége a klubdélutánon 
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„Népek Krisztusa, Magyarország” 1956

Fővárosi Örmény Klub
2009. október 15. (csütörtök), 17 óra

Magyarok Háza, Budapest V., Semmelweis u. 1–3., I. emeleti Bartók terem

Mi így készülünk ’56 ünnepére
Filmvetítés

„Népek Krisztusa, Magyarország” 1956
I–IV.

Jelenczki István filmje
III. rész: A kádári ellenforradalom (85 perc)
IV. rész: Elárult forradalom (63 perc)
Ének: Lovász Irén; Narrátor: Blaskó Péter
Vezető operatőr: Kőrösi András (MOT); Operatőrök: Farkas Tibor,
Bándi Molnár László, Jelenczki István, Lovasi Zoltán, Szender Gábor
Gyártó: Angelus Bt. 2004–2007
A film vetítését követően közönségtalálkozó a film készítőjével, Jelenczki Istvánnal

Rendezi: 
Budapest Főváros II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Támogató:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

„Ez a magyar erdő, ez a mi Hazánk, ezt 
járjuk, az avarban néha megállunk, no-
vemberi őszre gondolunk, és azt mondjuk, 
hogy megérte, csodálatos volt, tőlünk ta-
nult valamit, ha tanult a világ.”
                                           Végvári Vazul
A film Magyarország utolsó hatvannégy 
évének történelmi folyamatában mutatja 
be az 1956-os forradalom és szabadság-
harc előzményeit, eseményeit, leveretését 
és példátlan megtorlását, valamint a ma-
gyar sorsra és életútra gyakorolt, máig 
tartó hatását.
A föltáruló forradalom története párhuza-
mosan jelenik meg a személyesen átélt és 
megélt csodával és tragédiával, valamint 
a történészek, szakkutatók által dokumen-
tált, írott történelemmel. A forradalomban 

részt vevő és a megtorlást elszenvedő hő-
sök vallanak élményeikről, mint Fekete 
Pál, Molnár V. József, Oláh Vilmos, Pákh 
Tibor, Pongrátz Gergely, Pongrátz Ödön, 
Végvári Vazul, Wittner Mária.
A megszólaló szakértők mindegyike kivá-
ló kutatója és elemzője a XX. századi ma-
gyar történelem sorsfordulóinak: Földesi 
Margit, Horváth Miklós, Kahler Frigyes, 
M. Kiss Sándor, Szakály Sándor, Zétényi 
Zsolt, Zinner Tibor.
A film eredeti kép és hangarchívumok se-
gítségével, a személyesen átélt történelmi 
élményekkel, az írott és kutatott történelmi 
tényekkel mutatja föl azt a csodát, amely a 
Nemzet egységében öltött testet 1956 októ-
berében, a forradalom és szabadságharc 
napjaiban.
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Raduj Klára
Erdély-járás felsőfokon

(2. rész)
Székelyvarság – Székelyudvarhely 
– Székelykeresztúr – Kissolymos – 
Székelyudvarhely – Székelyvarság a 
negyedik napon.
A Székelyudvarhelyig tartó 30 km-es 
buszozás közben Gyuri bácsi okosí-
tott minket. Hallottunk az 1895-ben 
Zetelakán született Boros Fortunat er-
délyi ferences tartományfőnök, törté-
nész íróról, aki a romániai kommunista 
rezsim vértanúja. Márton Áron püspök-
höz hasonlóan dacolt a kommunista 
rendszer elhatalmasodó egyházgyűlöle-
tével. 1951. augusztus 20-án Szent Ist-
ván ünnepén, a romániai rendházakból 
összeszedték a szerzeteseket. Fortunát 
atyát a készülő Duna-csatornához inter-
nálták egy munkatáborba, ahol ember-
telen körülmények között dolgoztatták. 
19 hónap után tüdőgyulladást kapott, a 
magatehetetlen beteget, mint gyengél-
kedőt agyonverték 1953-ban.
Hallottunk az erdélyi, 
magyar alapítású (XVI. 
század), judaizáló vallá-
si közösségről, a szom-
batosságról és Péchy Si-
monról. A szombatosok 
a holocaust áldozatai 
lettek, a koncentrációs 
táborokból visszatérők 
kivándoroltak, szétszó-
ródtak Erdélyben, Ro-
mániában. A közösség-
re végső csapást mér 
Ceauşescu, aki lerom-
boltatta lakhelyüket, 
víztározót alakított ki 
(Bözödújfalu). 

Székelyudvarhelyi városnézés után 
Székelykeresztúron felkerestük a Gyár-
fás kúriát és kertjében Petőfi körtefáját.
A kúriát a XVII. században a Wesselé-
nyi család építtette, majd a Bethlen és 
a Kemény családoknak volt az udvar-
háza, a hozzátartozó birtokkal együtt. 
Ezt vették meg Gyárfásék. Ide érkezett 
meg Bem tábornok kíséretében a fehér-
egyházi csatában hősi halált halt Zeyk 
Domokos társaságában Petőfi Sándor, 
aki  1849. július 30-ról 31-re virradó éj-
szakán a ház akkori gazdájának, Varga 
Zsigmondnak a vendége volt. 
A kúria udvar hátulsó részén áll a kör-
tefa is, melyről azt tartják, hogy Petőfi 
Sándort ő látta verset írni utoljára. Erről 
szól Kányádi Sándor költő verse is, a fát 
körülölelő faragott, díszített kerítésre 
épített márványtáblán: „Haldoklik az 
öreg tanú / Petőfi vén körtefája / Azt be-
szélik ő látta volt / Verset írni utoljára.”

Székelyudvarhelyi városháza
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A kulináris élvezetek 
ezen a napon sem ma-
radtak el, meglepeté-
sek hada várt minket 
Kissolymoson, Gyuri 
bácsi portáján. Az uni-
tárius templom megte-
kintése után – ahol a 
polgármester volt ka-
lauzunk – bezúdulván 
Gyuri bácsi kertjébe 
egyik ámulatból a má-
sikba estünk. Először 
is Gyuri bácsi világ-
híres piros mellényét sujtásos székely 
mellényre, ingre cserélte. Azután szí-
veslátás pálinkával, kemencében sült 
túrós lepénnyel. A terített asztalokon 
házi kenyér, sajt, alma a borkóstoló kor-
csolyája gyanánt. Öt féle kiváló bort is-
merhettünk meg útitársunk Módos Péter 
szakszerű vezetésével: 2008-as évjáratú 
kelementelki küvét, 2007-es évjáratú 
prédikátor küvét, dicsőszentmártoni 
souvignon blancot, 2007-es fűszeres 
traminit, 2005-ös évjáratú Arad környé-
ki kadarkát, és kékfrankost. A versenyt 

a kadarka nyerte igen emelkedett han-
gulatban. 
A napot a székelyudvarhelyi örmények-
kel való találkozás koronázta. Kiállítás 
megnyitóra mentünk a Palló Imre mű-
vészeti iskolába, az eseményről a helyi 
sajtó is bő terjedelemben adott hírt. A 
kiállítás anyaga az ecsmiadzini építésze-
tet, a fémművességet, a fafaragásokat, a 
szőnyegszövés remekeit, a hímzéseket, 
a nyomott textilanyagokat, a miniatúrá-
kat, valamint a festészetet mutatta be mű-
vészi fotókkal. A Jerevántól félórányira 

található Ecsmiadzin 
városban, az örmény 
keresztények Rómá-
jában van az örmény 
apostoli egyház fejé-
nek, a katolikosznak 
a rezidenciája és itt 
található a Világosító 
Szent Gergely által ter-
vezett, 301–303 között 
felépült székesegy-
ház. Évszázadok óta 
itt gyűjtik az egyházi 
közösségek, örmény 
művészek adománya-
it. A művészi fotókat 
dr. Issekutz Sarolta 

Gyárfás kúria – Petőfi Sándor itt töltötte utolsó éjszakáját

Szíveslátás Kissolymoson, mellényben Dr. Szarka György vendéglátó
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elnökasszony gyűjtötte és bocsátotta 
rendelkezésre. 
A helyi lap a következőképpen számolt 
be az eseményről: „Szálasy Feri bácsi 
kezdeményezésére és bőkezű támogatá-
sának köszönhetően, tegnap, augusztus 
25-én délután 5 órai kezdettel Örmény 
Estet tartottak Székelyudvarhelyen. Az 
Ecsmiadzin kincsei fotókiállítás meg-
nyitásával kezdődött 
a rendezvény, amelyet 
Bodurján János, a Palló 
Imre Művészeti Szak-
középiskola igazgatója 
néhány bevezető szava 
után, dr. Issekutz Sarol-
ta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnöke nyi-
tott meg a Palló Imre 
Művészeti Iskola Kos-
suth L. utcai pincega-
lériájában. A megnyitó 
után egy rövid zenei 
csemege következett, 
majd a dr. Issekutz Sa-

rolta a kulturális egyesület égisze alatt 
működő Erdélyi Örmény Múzeum Kiadó 
eredményeiről beszélt, és négy új könyvet 
mutatott be. 15 könyv 12 év alatt. Jelen-
tős ez az eredmény, ha a körülményeket 
is figyelembe vesszük. Az a húszezernyi 
erdélyi magyar örmény, a nyelvi hova-
tartozását megcáfolva, a Trianoni béke-
diktátum utáni szétszóratásban is meg-
tartotta kultúráját. Ilyen körülmények 
között, dicséretre méltó, hogy egyáltalán 
közösségről, beszélhetünk. Az pedig, 
hogy ilyen színvonalas kulturális esemé-
nyekkel gazdagítják az erdélyi, székely-
földi palettát, egyenesen csodaszámba 
vehető. A szétszóratást követő egymás 
közti hidak és a felénk indított kezdemé-
nyezések azok, amelyeket mi, székelyek 
példaképpen helyezhetünk magunk elé. 
Az eseményt hirdető plakát alján ez ol-
vasható: „Szeretettel várunk minden 
örmény származású és szimpatizáns ér-
deklődőt.” (Szeretettel várjuk egymást! 
Szerző: Jánosi András, megjelent: Er-
dély ma 2009. 08. 26.)
A kiállítás megnyitót és könyvbemuta-
tót baráti vacsora követett, ami alkalmat 

Szíveslátás a Nagyág forrásánál – jobbról Fifán Csaba isko-
laigazgató

Kiállítás megnyitó Székelykeresztúron: 
dr. Issekutz Sarolta, Bodurján János és 
Szálasy Ferenc
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adott az örmény kap-
csolatok elmélyítésére. 
Az ötödik nap a termé-
szetjárásé volt: Tálas-
bérce – Tálasdombi 
kilátó – Csorgó patak 
– Csorgó vízesés – Jé-
zus forrása – Nagyág 
forrása. 
A jó Isten csodálatos 
időt „rendelt ki” a 12 
km-es gyönyörűséges 
túra naphoz. Erről nem 
lehet beszélni, ezt át 
kell élni, látni kell a 
zöld legelőket, a kris-
tálytiszta forrásokat, 
patakokat, be kell lélegezni a friss hegyi 
levegőt. Itt az ember elveszíti saját alko-
tásaiból táplálkozó önhittségét, és lelkét 
felemeli a teremtett világ csodája.
A kulináris élvezetek itt sem maradtak 
el, ha valaki igazi élvezetet keres, akkor 
a Nagyág völgyében házi kenyérre, or-
dára, juhsajtra, lila hagymára igyon for-
rásvizet. 
Pihenésképpen az Édenkertben Dénes 
Imre bemutatta a zsindely pattintást és 
a csebrecske készítést. A dedikált cseb-
recskék gazdára találtak a mester nagy 

örömére és büszkeségére. A túra egész 
ideje alatt gyakoroltuk a botozást, kap-
tunk dicséretet is, és bíztatást a tökéle-
tesítésre, aminek jó alkalma a jövő évi 
Erdély járás.
Érkezésünkkor Tifán Csaba portáján 
már gyönyörű gúlában állt a zenés 
búcsúest kelléke, a máglya. Vacsora 
után érkezett a Tarnai együttes, hogy 
zenével és vidám mesés történetekkel 
tegyék vidámmá a búcsút Székelyvar-
ságtól. 

Folytatjuk

Jóllakottan a Nagyág forrásánál

Felhívás
2010. második felében az EÖGYKE szeretné megjelentetni a 2000-ben kiadott 
Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. 
könyvét javított, bővített kiadásban. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a hiányzó, 
vagy téves adatok javítását mielőbb, legkésőbb 2010. március 31-ig megküldeni 
szíveskedjenek akár Gudenus János József (e-mail: gudenusjj@gmail.com; posta-
cím: 1211 Budapest, Kiss János altbgy. u. 61. fszt. 1.; telefon: Ady Endre Emlék-
múzeum, szerdától–vasárnapig, 10–17 óráig 337-8563; mobil: 06-20-515-9725 /
este), akár az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (postacím: 1251 
Budapest Pf. 70., e-mail: magyar.ormeny@t-online.hu) címére. 

Szerkesztőség
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1. nap
Utunk első állomása Bécs volt, ahol 
rendeltetésszerűen a Stephansdomhoz 
igyekeztünk, hiszen ez Ausztria történe-
tének, sorsának jelképe. Először megis-
merkedtünk történetével, és azután te-
kintettünk meg a csodálatos templomot. 
Építéséről annyit tudunk, hogy az alap-
kőletétel 1137-ben volt, a legenda sze-
rint babenbergi II. Henrik Jasomirgott 
álmában egy mindennél hatalmasabb 
templomot látott, en-
nek hatására rendelte 
el a templom építését. 
A régi templom alap-
jaira újabbat emeltek, 
bővítették, átépítették, 
a székesegyház kibírt 
két török ostromot, a 
francia háborúkat, a II. 
világháború utolsó nap-
jaiban csaknem fele el-
pusztult, mégsem vált 
háborus emlékké, újra-
építése Ausztria feltá-
madásának jelképe lett. 
1952-ben nyitották meg 
újra a székesegyházat, a 

Szász Ávéd Rózsa (Marosvásárhely)
„... ahol az álmok összeérnek ...”

Zarándokút P. Fogolyán Miklós Omech. velencei szerzetes,
volt gyergyószentmiklósi plébános halálának 10-ik évfordulóján.

(1. rész)
Augusztus első hetében nyugat fele indulva, Európa útjait járó örmény elődeink 
nyomába szegődtünk. P. Fogolyán Miklós Lukács mechitarista atyára emlékez-
tünk, aki ezelőtt 10 évvel hagyott itt végleg bennünket. A sokszínűség jegyében 
verbuválódó csoport Erdélyből: Sepsiszentgyörgy-Csíkszépvíz-Csíkszereda-
Gyergyószentmiklós-Szászrégen-Marosvásárhely-Torda- Nagyvárad és buda-
pesti örmény-magyarokból állt. A résztvevők korban 10-80 életév köztiek, kép-
zettségüket tekintve jogász, orvos, üzletember, vállalkozó, mérnök, tanár, diák, 
akiket a megismerés reménye és lehetősége szoros egységbe kovácsolt.

régi roncsaiból újrantött Pummerint az 
Északi toronyba helyezték 1957-ben. 
A Bécsújhelyi oltár  négyszárnyú, eme-
letes szárnyasoltár 1447-ből, a Szenvedő 
Krisztus szobra a Borbála kápolna falán, 
a középhajó főoltára, a szentély üvegab-
lakai, a Frauenaltar Mária napfényben 
kegyképpel, a Cseléd Madonna képe, a 
hajnali misére járó cselédlányok ima-
helyén, a Máriapócsi Könnyező Mária 
kegykép, vagy a homokkőtömbből ké-

Karlskirche-Borromei Szent Károly templom
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szült, lábazatból virágként kiemelkedő 
szószék, oldalán a négy egyházatya Szt 
Ambrus-Jeromos-Gergely-Ágoston és 
az un. „fenstergucher” a szószék isme-
retlen alkotójának ábrázolásával, a lép-
csőkorlát állatfigurái - mindezek szemre-
vételezése maradandó élményt jelentett. 
Örmény őseink talán a templom bejárata 
mellett látható mérőszabvánnyal ellen-
őrizték, hogy bécsi kereskedő becsülete-
sen mérte a posztót...
Ezután Bécs legszebb barokk templo-
mához siettünk. A Karlskirche-Borromei 
Szt Károly templomot VI. Károly császár 
1713-ban a pestis járvány leküzdésének 
emlékére emelteti J.B.Ficher von Erlach 
által, akinek ez a második, egyben leg-
jelentősebb munkája. Innen sétára in-
dultunk a császárvárosban: Staatsoper, 
Rathaus, Parlament, Burg Theater Szín-
ház, Alte Hofburg, Neue Hofburg – Régi 
és Új császári palota épületei – terek-
parkok-utcák ölelésében a Habsburg ház 
erejét, nagyságát, fényét idézik.
A Hofburg mögött, a Mechitaristengasse 
4 szám alatt találtunk rá a bécsi mechi-

taristák rendházára. A 
templomot nyitva talál-
tuk, ahol – habár nem 
voltunk bejelentkezve 
– a Szent Áldozatot be-
fejező Hovaghimian atya 
kalauzolt bennünket a 
rendház ebédlőjében és 
a templomban. Mindösz-
sze három szerzetes lakja 
jelenleg a rendházat, me-
sélte az atya, aki pontosan 
ismeri erdélyi örmény 
történelmünket, és rög-
tön említést tett az egyet-
len erdélyi mechitarista 
szerzetesről, P. Szekula 
Ágostonról, aki jelenleg 

a Los Angeles-i örmény iskola igazgatója. 
Megtudtuk, hogy a rendet Peter Manug, 
rendi nevén Mechitar, vagy magyar for-
dításban Vigasztaló 1701-ben alapította 
Konstantinápolya, de hamarosan el kellett 
hagyják az Oszmán Birodalom területét. 
A Peloponeszoszi félszigeten telepedtek 
le, ahol XI. Kelemen pápa megerősítet-
te a rendet, és elkötelezték magukat Szt. 
Benedek regulája mellett. Emiatt is ben-
céseinek nevezik őket, ill. az örmény kul-
túra és tudományosság terjesztése miatt 
Kelet jezsuitáinak is becézgetik a rend 
tagjait, akiknek Libanonban, Velencében, 
Istanbulban, Amerikában vannak tagjai. 
Bécsbe 1810-be költözött a rendtagok egy 
része, ahol nyomdájuk, múzeumuk van, és 
itt készítik egy 1680-ban írt recept alapján 
a híres „Mechitarine” gyógynövénylikőrt, 
amit sajnos nem sikerült megkóstolni, 
mert vasárnap lévén az üzlet zárva volt.
A nap fénypontja a Schönbrunn- Nyári 
rezidencia meglátogatása. A palota, a 
Belvedere, Gloriette, Neptun kút: a rég-
múlt idők szép jelképei, ahol az uralkodó 
családi élete és a császári politika ténye-

A bécsi mechitarista kolostor refektóriumában Vahan 
Hovakimian szerzetes és Dr. Puskás Attila
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zői összefonódtak. Amint Bécs a császári 
udvart, a Habsburg dinasztiát jelenti, úgy 
Schönbrunn Mária Terézia alakját idézi, 
azt az uralkodót, aki méltányolva az ott-
honából elüldözött, szétkergetett örmény 
nép tagjainak élni akarását, még ha nem 
is érdek nélkül, de segítséget nyújtott 
nekik, lehetővé téve  megélhetésüket Er-
délyben: vásáros kiváltságleveleket ado-
mányozott, szabad kereskedést biztosí-
tott, az örmények háláját címek-rangok 
adományozásával viszonozta.
A park színpompás virágainak illata, a 
fák lombjainak susogása, a szökőkutak 
csobogása kisért tovább Klagenfurtig, 
szállóhelyünkre.

2. nap 
Másnap Róma felé utazva az Alpok volt 
utitársunk, rövid pihenőt tartva ismerked-
tünk  Padova városával. Idegenvezetőnk 
már a buszban ráhangolt a találkozásra, 
levetítve Szent Antal életét, aki ebben a 
városban élt, és itt van eltemetve. Igen-
csak régi alapítású település, a rómaiak 
korában Itália legnagyobb városa  volt. 
Hírnevét a azonban a 
Liszabonból származó 
Szt Antalnak köszönhe-
ti, de híres volt az 1222-
ben alapított, középkori 
egyeteme is, – kiemelten 
a jogi kar –, aminek falai 
közt több kiváló elme 
pallérozta tudását. 
A városban természe-
tesen a Basilica di S. 
Antoniot tekintettük 
meg: Szt Antal tiszte-
letére emelt templom 
román-gótikus stílusban 
épült 1232–1307 között. 
A főoltár domborművei 
Szt. Antal csodáit áb-

rázolják, valamint az előtte lévő nagy 
bronzfeszület Donatello alkotásai. Szt. 
Antal Ferences rendi szerzetesként ke-
rült Padovába, ahol igencsak népszrű 
volt, 1231-ben halt meg, a bazilika ká-
polnájában temették el.
A bazilika előtt ékeskedik Gattamelata, a 
híres condottiere lovasszobra. A szobrot 
Velence állíttatta hadvezérének Erasmo 
de Narni-nak, akit katonái neveztek el 
Gattamelata-Tarkamacskának, a szobor 
alkotója szintén Donatello. A Prato della 
Vale-Szoborpark mellett, ahol a Padovában 
tanuló 82 híresség, és köztük az itt tanuló 
Báthory István szobra látható a parkban. 
Padova örmény vonatkozásban is fon-
tos város, hiszen a két híres indiai lo-
vag, Murat és Raphael itt is nyitott egy 
gimnáziumot az örmény ifjúság nevelé-
sére, amit később Párizsba költöztettek. 
A nagylelkű örmények nevét Erdélyben 
is ismerjük, hiszen az erzsébetvárosi ör-
mény iskolát még ma is Raphael gimná-
ziumként emlegetik. 
Estére érkeztünk a Róma közelében lévő, 
Tirrén-tengerparti szállásunkra. Az uta-

Szent Antal Bazilika
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zás, a látvány, a nyári 
hőségtől elcsigázottan 
tértünk nyugovóra.

3. nap
Az új nap, új meglepe-
tésekkel, újabb élmé-
nyekkel kecsegtetett, 
következett az „örök 
város”: Róma az ókori 
Római Birodalom, a kö-
zépkori Egyházi állam 
és 1871-től az egyéges 
Olaszország fővárosa. 
A Római Birodalom a 
népvándorlás korában 
felbomlott, a császárság 
utolsó két évszázadában 
Róma püspöke a kereszténység köré-
ben tekintélyes politikai-gazdasági ha-
talommá vált, a középkorban tényleges 
világi hatalommal bírt. Ennek a kettős 
világi+egyházi hatalomnak eredménye 
Róma kulturális és művészeti központtá 
válása. A pápák 1860-tól világi hatalmu-
kat elveszítették, visszavonultak a Vatikán 
félnégyzetkilométernyi területére, létre-
hozva a világ legkissebb önálló államát, 
aminek önállóságát az Olasz királyság a 
lateráni szerződében, 1929-ben elismerte.
A Tiberis jobb partján az un. Ager 
Vaticanus területén fekszik és mindössze 
IV Leó pápa által épített, fallal övezett 
város(rész), a hozzá csatlakozó Szent 
Péter bazilika, a bazilika előtti Szent Pé-
ter tér és még néhány épületrészre kor-
látozódik.
Utunk a Piazza di San Pietrora, a Szent 
Péter térre vezetett: itt áll a keresztény-
ség legnagyobb temploma, a Vatikáni 
bazilika. A teret maga a templom és a ku-
pola, Michelangelo alkotása, valamint a 
két félköralakú oszlopsor, a Colonnade, 
Bernini munkája uralja – az egyház és 

annak két kitárt karját jelképezve, amint 
egyetemes öleléssel fogja át az egész 
emberiséget. Bernini tervezte elipszis 
alakú tér egyedi műalkotás elrendezé-
sében, díszítésében. Lenyűgöyő a tér-
burkolat Napóra rajzolata, a valamikori 
Nero církuszából származó obeliszk, a 
két szökőkút, az a márványlap, ami jelzi 
az elipszis un. gyújtópontját,  ahonnan 
a négyes oszlopsor egymás takarásában 
áll, egysorosnak látszik. 
A Szt. Péter bazilika helyén a római kor-
ban Néró cirkusza állt és ebben az időben 
feszítették keresztre magát Szent Péter 
apostolt, testét a közelben temették el. 
Kétszázötven év múlva, 324-ben Cons-
tantinus bazilikát emeltetett sírja fölé. 
A pápák 72 évig tartó Avignoni tartóz-
kodása idején a bazilika elhanyagolttá, 
romossá vált. II. Gyula pápa Bramantera 
újra kedte az építkezést 1500 körűl, a ku-
pola építése az idős Michelangelo mun-
kája, amit végül tanítványai fejeztek be. 
A templomot végül is VIII. Orbán pápa 
szentelte fel 1625-ben.

Folytatjuk

A zarándokok a Szent Péter Bazilikában
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Augusztus 15-ike idén szombatra esik, 
így Nagyboldogasszonyt két napig is 
lehet ünnepelni. A velenceiek az első 
napon most is, akárcsak általában, 
Torcello-szigetén celebrálják a Szűz 
Mária Mennybemenetelének szentelt 
nagymisét. Torcello a Lagúna egyik 
legtávolabbi szigete – szinte egy óra út 
a vaporettóval, 9–10 kilométer Velen-
cétől, – s egyben a legrégebb óta folya-
matosan lakott. A történészek szerint 
fénykorában 12 plébániatemplommal és 
16 kolostorral rendelkezett, a számos pa-
lotáról nem is beszélve (még egy római 
korból származó palota alapjait is meg-
találták itt, 2 méterrel a tengerszint alatt, 

Kali Kinga
Szőlőszentelés Szent Lázár szigetén

Részletek egy velencei naplóból
(1. rész)

amiből arra következtetni, a sziget a Kr. 
u. 1. században is lakott volt) – azonban 
mára már mindezek az épületek elpusz-
tultak, feledésbe merültek, ma csupán 
egy négy épületből álló épületegyüttes 
áll itt látnivalóként. Az egyik ezek közül 
a 11. századi, velencei-bizánci stílusban 
épült Santa Maria Assunta katedrális 
(amelynek neve annyit jelent: Szűz Má-
ria Mennybemenetele), ahol az ünnepi 
koncerttel egybekötött misét tartják. A 
katedrális-bazilika Velence egyik legré-
gibb szakrális emléképülete: jelenlegi 
formájában 1008-ban szentelték fel, de 
a korabeli feljegyzéseknek megfelelően 
a templomot 639-ben alapította Izsák 

Velence közelről
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ravennai exarcha (egyházi helytartó). A 
templom a korabeli stílusnak megfelelő-
en kívülről nem hivalkodó, ám a bizánci-
ravennai mesterek által készített mozaik-
jai lenyűgözőek, és a Szent Márk Bazilika 
mozaikjaival vetekednek. Bár csapatunk 
későn érkezik meg (mint mindig, amikor 
csoportosan megyünk valahova), alig pár 
perc múlva zárják a kapukat, és elkezdő-
dik az ünneplés a RAI televíziós csatorna 
kamerái előtt, még van időm megálla-
pítani, többnyire csak magam számá-
ra, milyen lágynak tűnnek a tisztítótűz 
lángjai a 12. századból származó Utolsó 
Ítélet mozaikon, a templom főhajójának 
nyugati falán. Egészen olyan, mintha a 
purgatóriumba jutottak vöröskés, magas 
fűben hemperegnének, lágy mozdulatok-
kal, törékenyen és szinte buján, táncolva 
mintegy – arcukon inkább csodálkozás-
sal, mintsem a riadalom vagy a kínszen-
vedés nyomaival. Ha nem riogatnának 
fentről dühödt szárnyas angyalok dárdá-
ikkal, lentről pedig a vigyorgó koponyák 
jó arasznyi férgektől átjárt szemüregük-
kel, mintegy tanulságra intve, bizony in-
kább illene a jelenet egy ezeregyéjszaka-
típusú mese illusztrációjába, mintsem 
az utolsó ítéletet dörgő képi intelembe. 
A mozaik készítői, halandók maguk is, 
akarva-akaratlanul igyekeztek tompítani 
az isteni ígéret haragját, fut át az agya-
mon, és elmosolyodok ezen. 

Kis diákcsoportunkat az idén is Raffi 
Setian professzor vezeti el a torcellói 
Nagyboldogasszony misére – itt a kur-
zuson mindenki Baron Raffinak szólítja 
őt, ami egyszerűen annyit tesz örményül, 
Raffi Úr: a baron terminus középkorban 
szivárgott be az örmény köznyelvbe, más 
hasonló francia méltóságnevekkel együtt, 
amikor az örmény uralkodóházba fran-
cia hercegek, királyok is beházasodtak; 
később az úr megjelöléseként kezdték 
el használni. Általa volt szerencsém el-
sajátítani az örmény betűvetés alapjait 
ugyanitt, Velencében, még 2004-ben, a 
Padus-Araxes nyári egyetem intenzív 
örmény kurzusain – valószínűleg nem is 
tudja (honnan is tudhatná?), mennyire so-
kat jelent ez nekem, és azt sem, mennyi-
re szeretem az ő gyönyörű-kalligrafikus 
örmény kézírását. Az idén ő történelmet 
tanít a mi csoportunknak, a középhala-
dóknak – és a mise után, a koncert szü-
netében hátravisz bennünket a templom 
apszisába, hogy megmutassa a 11. szá-
zadi örmény falfeliratokat, amelyek arról 
árulkodnak, az örmények még jóval a 
mechitaristák velencei betelepedése előtt 
jelen voltak a Lagúnában. Nagy lendü-
lettel, átszellemülten magyaráz, csak úgy 
csillog babérlevél-színű szeme: vérbeli 
történelemtanár, nem csupán nagy tudású, 
de a történelmet izgalmas kalanddá tevő 
pedagógus – ráadásul kiérződik gesztu-
saiból az örmény nemzeti büszkeség, az, 
mennyire fontos számára, hogy népének 
nyomát itt is fellelheti. 
A koncert második részében már nincsen 
ülőhelyünk – szünetben kinyitották a 
templomajtókat, a kezdéskor kint reked-
tek pedig beözönlöttek, nagy örömmel – 
de úgy tűnik, egyikünk sem bánja, hogy a 
földön ülünk: hátunkat a hűs oszlopoknak 
vetve élvezzük a lenyűgöző barokk mu-
zsikát, ami főleg Vivaldi-művekből áll, 

Baron Raffi az örmény helyesírást magyarázza
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hiszen Velencében Vivaldi-év van (egyéb-
ként nekem valamiért úgy tűnik, mindig az 
van, mégsem válik unalmassá sohasem). 
Ámulva engedem át magam a zene monu-
mentális erejének, olykor bele-belealszom 
nagy megnyugvással, felébredtemben ele-
inte kicsit el is restellem magam emiatt, 
de aztán elégedetten észlelem, hogy ezzel 
majdnem mindenki így van a csoportunk-
ból, sőt, más turistákat is bóbiskolni látok 
– mindenkinek mintha feloldozás lenne ez 
a kis templomi kon-
cert, lazítás abból az 
állandó feszült figye-
lemből, amivel Velen-
ce együtt jár. Mert Ve-
lencében rém hosszúak a nappalok, hetek 
óta alig négy-öt órákat alszunk éjszakán-
ként, mégsem jut idő mindenre, rengeteg 
a befogadandó információ: az energiánk 
megoszlik a délelőtti nagyon intenzív ör-
ménynyelv-tanulás, délutáni házifeladat-
írás és az esti szakelőadások között (ame-
lyek olykor éjszakába nyúló kreatív és 
izgalmas vitákat generálnak), meg persze 
a helyi campók nyüzsgő éjszakai életében 
való olykor szinte kötelező részvétel kö-
zött – sebaj, majd télen otthon kipihenjük 

magunkat! És akkor a 
látnivalók tömkelegét, 
amelyeket lopva beszorí-
tunk egy-egy napba, még 
meg sem említettük (rá-
adásul a Velencei Kép-
zőművészeti Biennálé 
is most zajlik érdekes 
kiállításokkal, történé-
sekkel): elég-e vajon 
egy élet ideje arra, hogy 
Velencét valamennyire 
is megismerje az em-
ber? Nem egyszer jártam 

át meg át majd’ minden zegzugát, mégis 
újra és újra találok újabb rácsodálkozniva-
lót, kiáltok újabb lelkes heurékát. Velence 
még azok számára is apránként és titokza-
tosan adagolja bájait, akik évek óta vagy 
akár öröktől fogva, születésüktől itt élnek 
és itt álmodnak: akik naponta itt ébrednek, 
viselik türelemmel a turistákat beengedő 
kiskapu szüntelen csikorgását*, itt térnek 
nyugovóra az éjszakai élet zajával abla-
kuk-kertjük alatt – akik vaporettóval járnak 

iskolába, templomba, 
munkába; s szemete-
süket nem kocsi, ha-
nem tankhajó hordja 
el reggelente, és a La 

Giudecca szigetén kocognak, mint mi, bu-
dapestiek a Margitszigeten: mert valahol 
nekik is kell... Az idén kitűzök egy később 
kissé abszurdnak tűnő célt magamban, én 
márpedig végig fogom járni Velence ösz-
szes calléját és sikátorát, sottoportegióját, 
campóját és fondamentáját – addig térek 
vissza ide újra meg újra, ha rajtam múlik, 
amíg ezt meg nem valósítom: beveszem 
Velencét, megtanulom kívülről minden 
megtanulható részletét.

Folytatjuk

Az örmény kolostor kerengője

* Mary McCarthy zseniális könyvéből, a Velence közelről című makroesszéből kölcsönvett kifejezés. 
(Velence közelről, ford. Dezsényi Katalin, Európa Könyvkiadó – Mérleg sorozat; 1986, Budapest )

(A velencei Ca’ Foscari Egyetem nyári 
örmény intenzív nyelvkurzusáról az ér-
deklődők itt olvashatnak bővebben az 
interneten: www.padus-araxes.com )
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125 éve született Mály Gerő komikus, színművész
(3. rész)

Mály Gerő nevezetes 
szerepeiben
Szerepeiben markáns, 
erős egyéniségű komikus. 
Játéka vonzó, magával 
ragadó és kellően charme-
os. Eszközeiben néha ri-
kítóak – ahogy Magyar 
Bálint, egykori „főnöke” 
visszaemlékezik játékára. 
Például Deval „Tovaris”-
ában felrója a kritika, hogy 
„nem bölcsész népbiztost, 
hanem parvenü hajcsárt 
fabrikált a szerepből”. 
Molnár „Delilá”-jában 
éppúgy, mint a korábban 
játszott „Noszty fiú esete 
Tóth Marival”-ban is a 
mellékszerepből főszerepet varázsol do-
mináns színpadi alakításával, és ezt sokan 
a színházból sérelmesnek vélik. Pedig 
Mály Gerő éppen egyik legnagyobb érde-
me, hogy kezében a legparányibb feladat 
is óriásivá nő. Igazi atmoszféra-teremtő, 
nagystílű, és egyben azóta pótolhatatlan 
epizodista. A híressé váló csapos szerepe 
a „Delilá”-ban, és Bubenyik-alakítása a 
„Noszty”-ban megmutatja azonban igazi 
színészi képességeit, mind a közönség-
nek, mind a szakembereknek. Színháza, 
a Vígszínház valahogy mégis ódzkodik 
tőle. Kerüli a nagyobb szerepek rá osztá-
sát, és alternatív javaslattal élve rendsze-
resen, az akkor még tehetséges kezdőként 
nyilvántartott Bihary Józsefet ajánlja 
inkább a szerzőknek, rendezőknek. Ám 
sokan ragaszkodnak a biztos siker remé-
nyében Mály Gerő személyéhez. Hírlik, 
hogy talán a magánéleti gondjai gyűrűz-
nek be a kelleténél erősebben a színfalak 

és a kulisszák mögé, ez 
okozza a vele szembeni 
felettesi ellenszenvet. „... 
a különélő feleségével 
való tartásdíj-problémái, a 
letiltások előli bujkálásai 
a színház gazdasági hiva-
talának olyan törvényelle-
nes segítségét igényelnék, 
amit nem lehet vállalni, 
ezért aztán a színház vál-
tig Bihary Józsefet ajánl-
gatja...” – beszél erről 
Magyar Bálint a Vígszín-
ház történetét feldolgozó 
könyvében. Talán ennek 
a felfogásnak köszönhető, 
talán más dolog is közre-
játszik – ma már ez nehe-

zen kideríthető – de tény, hogy főszerepet 
– néhány rövid kabaréjelenetet leszámítva 
– sohasem játszik.

Bubenyik
Mály Gerő élete talán legnagyobb színpa-
di sikerét aratja Bubenyikként, „A Noszty-
fiú esete Tóth Marival” című darabban. 
Mint Kopereczky báró inasa, bizalmasa, 
minden hájjal megkent tótumfaktumaként 
felvidéki tájszólással, tótos akcentussal 
beszél, és az egyébként koromfekete, drót 
keménységű haját ehhez a szerephez levá-
gatja, és koponyáját teljesen kopaszra bo-
rotváltatja. Ahányszor csak megjelenik a 
színen jellegzetes szedett-vedett ruházatá-
ban, és egy szelídített, Berci nevű kos tár-
saságában, hatalmas derültség, és nyílt szí-
ni taps kíséri minden szavát. Góth Sándor 
alakítja egyébként gazdáját, Kopereczky 
bárót, és közös jeleneteik a darab minden-
kori csúcsteljesítményei közé számítanak. 
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Ugyancsak kimagaslik a Rajnai Gábor 
játszotta Noszty Feri és Mály közös szín-
padi játéka, estéről estére. Az előadás 
színháztörténeti értékű, afféle mérföldkő. 
A házi főpróbán ráadásul még egy kedves 
közjáték teszi emlékezetessé az előadást. 
Alig kezdődik el a második felvonás, ami-
kor előadás közben egy úr föláll az egyik 
páholyban, majd megindul a vasajtó felé. 
Az úr szemmel láthatóan idegen a színház 
cakkos labirintusában, folyvást elakad. 
„Mály urat keresem” – a színház egyik 
alkalmazottja azonnal odavezeti, meg-
mutatja Mály urat. Az úr hozzálép, va-
lamit mondani szeretne, de látszik, torka 
összeszorul, és szó nem jön ki az ajkán. 
Kitárja két karját és meleg öleléssel borul 
a Bubenyiket alakító Mály Gerő nyaká-
ba. Pillanatokig állnak így, míg végre az 
idegen úr erőt vesz magán, és erősen foj-
tott hangon azt mondja: Köszönöm uram, 
köszönjük mindnyájan, és különösen Ön-
nek...! Mály Gerő meghatódottan néz az 
idegen úrra. „– Szabadna esedeznem, kit 
tisztelhetek az úrban?” – Én ifjú Mikszáth 
Kálmán vagyok, Miskolc város főispán-
ja...” (Tolnai Világlapja, 1926. október 13. 
/ Mály Gerő)

A publikum úgy lelkesedik, ahogy 
Bubenyik – Mály Gerő akarja
„Nehéz, imbolygó járása van, mint egy 
bölénynek, és Bubenyik gumilabdasze-
repében mégis szökkent, röppent a szín-
padon. Ez a nagy, darabos legény, ez a 
lunguj Bubenyik, a nyolcvanas évek édes 
mikszáthi „Landstreicher”-e, kedves, kor-
mos pofájával, barna kockás pantallójá-
val, rongyokba és madzagokba öltözötten. 
Ahogy szombaton este lehajtotta a szerep 
kedvéért kopaszra nyírott fejét, a feléje 
zúduló tapsorkán ereje alatt komisz, ke-
mény, örmény koponyájában bizonyára 
nem arra gondolt, amire mindenki a néző-

téren: hogy íme, a kutyagolások keserves 
évei leteltek, az út nem vezet tovább, s ő 
nyugodtan ülhet a Pannónia utcai híres kis 
fapadra sütkérezni, a szeptemberi nap, s a 
szeptemberi dicsőségek kései verőfényé-
ben. A szombat esti premierest nézőterén 
számára csupa idegen ült. Gőgös, kiáb-
rándult szépségek, fanyar, fölényes urak, 
legádázabb pesti premierpublikum. És ez 
a publikum, úgy lelkesedett, pirult, sírt, 
vagy hahotázott, ahogy Bubenyik – Mály 
Gerő akarta” – írja Egyed Zoltán.

Ars poeticája
Mály Gerő humorát és egyéniségét pom-
pásan jellemzi az a kis párbeszéd, rövid 
riport, amelyet Egyed Zoltánnal folytat 
ekkoriban:
„– Na, Bubenyik, mit szólsz a tegnap esti 
nagy sikerhez?
– Nem tudok izgatott lenni tőle.
– No?
– Nem. A premieren is a jelenésem előtt 
a Dózsa Pistát csiklandoztam. Tudtam 
róla, hogy nagyon csiklandós. Perczel, az 
ügyelő rám is szólt, hogy az Isten áldja 
meg, Mály úr, mindenki a szerepével fog-
lalkozik, ne léháskodjék már, próbálják 
el inkább magukban az egészet! A csik-
landozást a többiek miatt abbahagytam, 
de próbálni azt nem próbáltam. Azt már 
nem. Jön ott már minden magától, nem 
kell azt próbálni. Mint ahogy jött is ne-
kem mindég, csak többnyire rövid ideig 
tartott. Mert én az életben is Bubenyik 
vagyok, hiába is akarnak belőlem jampe-
cet csinálni és hiába akarják, hogy vado-
natúj ruhában járjak, az úgy is pecsétes 
lesz. És aztán minden emberben, még 
a legkomikusabban is van valami vágy, 
hogy a többi embert megnevettesse. Ne-
kem mindig nagy örömöt szerzett, ha az 
embereket meg tudtam nevettetni.”

Folytatjuk
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A Hollósy-szalont látogatók 
egy részének nevét Vadnay 
is említi, de komoly segítsé-
get jelent a vizsgálódásban a 
Hollósy Kornélia 30. szüle-
tésnapjára készített emlékal-
bum is, amelyben a művész-
nő barátai, hódolói fejezték ki 
tiszteletüket. Az emlékalbum 
ötlete is a szalon látogatóinak 
fejéből pattant ki; a munká-
latokat Sárosy Gyula, Dobsa 
Lajos és Vadnay Károly 
irányította. Amikor átadták 
a művésznőnek a zöld bár-
sonykötésű, ezüsttel díszített 
albumot, csak ennyit tudott 
mondani: „Ami örömet most 
érzek, azt én szóban nem tu-
dom, csak énekelve tudnám tán igazán 
kifejezni, beleöntve egész szívemet.” 
A meghatottság érthető, hiszen Hollósy 
Kornélia volt az első magyar színésznő, 
aki emlékalbumot kapott, Dérynének is 
„csak” emlékfüzetei, emléklapjai voltak. 
Blaha Lujza lesz majd a következő, aki 
ilyesmivel büszkélkedhet. (Érdekesség, 
hogy a „nemzet csalogánya” titulust, 
amelyet Blaha Lujzához kapcsol a nem-
zeti emlékezet, először Hollósy Kornélia 
kapta meg tisztelőitől. A korabeli sajtó-
ban időnként „magyar csalogányként” 
is szerepelt.)
Nézzük, kik voltak e szalon vendégei! Az 
arisztokrácia köréből gyakran megfordult 
Lonovicséknál a svájci száműzetésből 
hazatért gróf Batthyány Lajosné, akinek 
kisebbik lányát, Ilonát Erkel Ferenc – 

szintén a szalon gyakori ven-
dége – tanította zongorázni, 
a háziasszony pedig énekel-
ni. Gróf Károlyi György is 
sokszor vendégeskedett itt, 
aki az Egyetem téren szom-
szédnak számított, mivel a 
Wenckheim-ház a Károlyi 
palota mellett állt. Ő volt 
az, aki Hollósy Kornélia ta-
nácsára gyűjtést indított a 
Nemzeti Színház felújítását 
szolgáló pénzalapra. Or-
czy Tekla bárónő, a kiváló 
rajzoló is a szalon tagjának 
számított, mint ahogy gróf 
Szapáry Antal, a Nemzeti 
Lovarda megteremtője és 
testvére, Gyula, a későbbi 

miniszterelnök is. A művészetpártoló fő-
urak közt ott volt gróf Almásy György, 
Hollósy Kornélia legnagyobb rajongója: 
Pesten – ahogy akkoriban mondták – a 
művésznő egy-egy jutalomjátéka után 
egy hétig nem lehetett virágot kapni, mert 
„Almásy Gyuri mind lekaszáltatta.” Gróf 
Ráday Gedeon és gróf Festetics Leó is 
gyakori vendégnek számítottak, és bizo-
nyos szempontból összekötő kapcsot is 
jelentettek az arisztokrácia és a színész-
világ között. E körbe sorolhatjuk még az 
orosz származású Apraxin Júlia grófnőt, 
Batthyány Artúr feleségét is, aki szintén 
a Wenckheim-házban lakott, és később, 
botrányos válása után a színi pályára lé-
pett. A társasághoz tartozott báró Eötvös 
József és báró Podmaniczky Frigyes is, 
akinek nővérével, Júliával, és annak férjé-

Hollósy Kornélia szalonja*

(3., befejező rész)

*Kis Csilla hosszabb írásának rövidített, szerkesztett változatát Bálintné Kovács Júlia teszi köz-
zé. Az eredeti tanulmány a Budapest negyed 2004/4 számában olvasható az interneten.



Erdélyi Örmény Gyökerek2009. október

18

vel, báró Jósika Miklóssal szintén tartotta 
a kapcsolatot a Lonovics házaspár. (Igaz, 
hogy csak levélben, mivel Jósikáék ekkor 
Brüsszelben – emigrációban – éltek.) 
A háziasszony nagybátyja (Dr. Csausz 
Márton) révén került a szalonba Balassa 
János sebészprofesszor, egyetemi tanár; 
Tomori Anasztáz, a görög származású 
mérnök, matematikatanár, akit egy vá-
ratlan örökség tett dúsgazdaggá, és utána 
vagyonából komoly összegeket áldo-
zott jótékony célokra; Batizfalvi Sámu-
el ortopéd orvos, egyetemi tanár; gróf 
Lázár Kálmán természettudományi író; 
Greguss Ágost, aki az esztétika tanára 
volt a pesti egyetemen. A kiváló gyer-
mekgyógyász, Bókay János és családja 
is gyakorta felment a Zrínyi-ház első 
emeletéről a másodikra a Lonovics há-
zaspárhoz. A Bókay gyerekek, valamint 
a kis Lonovics Gyula jó pajtások voltak, 
és amikor a fiúk megéheztek játék köz-
ben, „Kornélia néni” lekváros kenyérrel 
kínálta őket.
A férj baráti társaságához tartozott Zalár 
József, Heves vármegye alispánja, aki 
szabadidejében szívesen írt verseket, a 
szintén poétai hajlamokkal megáldott 
Erdélyi József, Heves vármegye főjegy-
zője, Tárkányi Béla egri kanonok és Ta-
nács Márton váci városi tanácsos, akik 
pesti tartózkodásaik idején 
gyakran vendégeskedtek a 
Wenckheim-, majd a Zrínyi-
házban, valamint Mészáros 
Károly ügyvéd, jogtudós.
Írók, költők, újságírók is 
szép számmal megfordultak 
Hollósy Kornélia szalonjá-
ban.
Gyakori vendég volt Gaál 
József, a Peleskei nótárius 
szerzője, Sárosy Gyula, az 
Arany trombita szerzője, aki 

a Zrínyi-háztól nem messze, a mai Mú-
zeum körút és Bródy Sándor utca sarkán 
álló úgynevezett Luby- házban élt. Tóth 
Kálmán, Remellay Gusztáv, Dobsa Lajos, 
Beöthy László, Szelestey László, Dienes 
Lajos, Császár Ferenc, Pompéry János, 
P. Szathmáry Károly, valamint Sziglige-
ti Ede, Gyulai Pál, Arany János, Tompa 
Mihály, Jókai Mór, aki ekkortájt szintén a 
közelben, a Magyar utcában lakott. 
A Nemzeti Színház vezető színészei 
közül Egressy Gábor, Szerdahelyi Kál-
mán, Szigligeti József, Bulyovszky Lilla, 
Markovits Ilka operaénekesnő és Labor-
falvi Róza volt a szalon állandó vendége. 
A színház baritonistája, Füredy Mihály, 
valamint Kőszeghy Károly basszista a 
háziasszony kedves partnerei voltak a 
szalonban tartott zenés produkciókban, 
csakúgy, mint a szintén basszista Benza 
Károly, akinek kislányát, Idát Hollósy 
Kornélia rendkívül szerette, és később, 
midőn Idából is operaénekesnő lett, ami-
kor csak tehette, feljött Dombegyházáról, 
hogy megnézze egykori kedvencét újabb 
és újabb szerepeiben.
A zeneszerzők közül a már említett Er-
kel Ferencen kívül szívesen látott vendég 
volt Reményi Ede, Huber Károly (Hubay 
Jenő apja) és pesti tartózkodásai idején 
Liszt Ferenc.

A szalonban nemcsak ének- 
és zeneszámokat adtak elő a 
meghívottak, hanem a fiatal 
írók, költők gyakran itt olvas-
ták fel először verseiket, no-
velláikat, legtöbbször olyan 
műveket, amelyek a cenzúra 
miatt amúgy sem jelenhettek 
volna meg nyomtatásban. A 
színészek gyakran játszottak 
el egy-egy színdarab-rész-
letet. A szalon háziasszonya 
leginkább a tréfás jelenete-
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ket kedvelte, amelyekben maga is aktív 
szerepet vállalt. Előszeretettel parodizál-
ta pályatársait, sőt többször tartott „ba-
lett-bemutatót” is. A legnagyobb sikert 
azokkal a kettősökkel aratta, amelyben ő 
maga énekelte a férfi szere-
peket is.
Hollósy Kornéliának nem 
voltak hivatalos fogadónap-
jai, lakása mindig nyitva állt 
a vendégek előtt, és azokon 
a napokon, amikor nem lé-
pett fel a színházban, mindig 
nagy társaság gyűlt össze a 
Zrínyi-ház második emele-
tén. A fellépések napjain pe-
dig gyakorta megesett, hogy 
a színházi kollégák még az előadás után 
felmentek Kornéliával együtt a lakásba, 
ahol ő – fáradtságot nem ismerve – salá-
tát készített az éhes művészeknek. „Ál-
talában soha senki nem vehette észre, 
hogy - ha későn is - alkalmatlan időben 
van ott. Nem feszélyezte a vendégeket a 
pazarlás látványa sem. Háziúr és asszony 
szívesen adták, ami tőlük telt, de semmi 
fölösleges fényt nem űztek.”
A visszaemlékezők általában két kedves 
epizódot emelnek ki a szalon történeté-
ből, az emlékalbumon kívül. Ezek egyike 
a korabeli sajtóban is szerepel, a másik 
azonban nem - talán mert politikai jelle-
gű. Az előbbi a háziasszony ama kíván-
ságának teljesítése volt, hogy szeretne ci-
gányzenét hallgatni. „Nagyon szeretem a 
szép zenét – mondta Sárosy Gyulának –, 
s midőn az Ilkában Sárköziék rágyújta-
nak a bokázó nótára (...) mindig irigylem 
magukat, hogy annyit mulathatnak jó ci-
gányzene mellett.” Sárosy Gyula össze-
fogott hát Tomori Anasztázzal, és össze-
szedték Pest leghíresebb cigánybandáit, 
Patikárus Ferkó, Sárközi Józsi és Kecs-
keméti Józsi zenekarait, sőt Debrecenből 

felhozatták Boka Károlyt és bandáját, 
hogy Hollósy Kornéliának és a szalon 
tagjainak legyen kikkel mulatniuk.
„Emlékezetessé vált sokunknak az az 
este, 1857. február 11-ike, a vén Luby-

ház földszintjén (Sárosy 
Gyula lakásában), midőn há-
rom népzenekar kelt valósá-
gos hangversenyre Hollósy 
Kornélia előtt. Mindegyik 
azon volt, hogy túltegyen a 
másikon. Nagy estélyt csap-
tunk, s a lakomaasztal köze-
pét a Vörösmarty mellszob-
rával ékítettük, a Vén cigány 
költőjével, aki keserű kedv-
vel énekelte hattyúdalában: 

»Húzd, ki tudja meddig húzhatod!« (...) 
Ritkán volt szünet. Mikor Jókai észrevet-
te, hogy valaki az asztal végén toasthoz 
kezd fészkelődni, megelőzte a veszedel-
met felszólalván: Azt megmondom, hogy 
ezúttal toast ne legyen!”
A politikai színezetű eset az 1860-as 
évek elején zajlott. Benedek táborszer-
nagy kormányzása idején gyakoriak vol-
tak a tüntetések, zavargások. Egy ilyen 
alkalommal a tüntető ifjúság a Nemzeti 
Múzeumnál a Szózat-ot énekelte, Deákot 
éltette, Schmerlinget pedig szidalmazta. 
A tüntetés feloszlatására érkező kato-
nákat kövekkel dobálták meg, utána az 
üldözők elől megpróbáltak elmenekül-
ni a környék kávéházaiba, kapualjaiba. 
Hollósy Kornélia és néhány vendége a 
Zrínyi-ház erkélyéről nézte az esemé-
nyeket. Ekkor az egyik cseléd jelentette 
a háziasszonynak, hogy három menekülő 
fiatalember van az előszobában. „Rögtön 
be kell bocsátani és elbújtatni őket, aho-
vá lehet” – hangzott az utasítás, ő pedig 
előbb megszidta, azután megdicsérte az 
ifjakat, és másnap reggelig magánál tar-
totta őket.
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A változatos szalonélet egészen 1862 nya-
ráig folyt, ekkor azonban Hollósy Kornélia 
búcsúra szánta el magát a színpadtól. Úgy 
gondolta, sikerei csúcsán, dicsőségesen 
fejezi be pályafutását. A „búcsú” nem volt 
szokványos, ugyanis a búcsúfellépések 
tavasztól nyárig folytak, a közönség nehe-
zen akart megválni a magyar csalogány-
tól. A július 29-i „végső” búcsúestről so-
káig beszéltek még, 
és az egyik újságíró 
szerint: „Ezen az 
estén véget ért egy 
dicsőségben, áldá-
sokban gazdag köz-
pálya. Ezen az esten 
ért véget az a derült 
szalonélet is, mely 
oly sokaknak ké-
pezte örömét, s már-
már szükségét.”
 
Hollósy Kornélia további sorsa
A pesti színpadról való távozás még 
nem jelentett teljes visszavonulást: 1862 
őszétől 1864 nyaráig vidéki körútra in-
dult Hollósy Kornélia. Debrecen, Ko-
lozsvár, Szamosújvár, Marosvásárhely, 
Kassa, Léva, Miskolc, Szatmár és Nagy-
várad után hazatért a fővárosba, de innen 
mindjárt továbbköltözött férje dombegy-
házi birtokára, és itt élt egészen 1890-ben 
bekövetkezett haláláig.
A költözés előtt drága színpadi ruháit a 
szegényebb kolléganőknek ajándékoz-
ta, csak néhány kiegészítőt tartott meg 
magának. A hímzett jelmezeket egyházi 
ruhává alakíttatta át, és szegényebb plé-
bániákhoz juttatta el.
A dombegyházi birtokon is élénk 
társasélet folyt, bár a vendégsereg nem 
volt olyan tarka, mint a fővárosban. 
Kornéliát a vidék egyik legjobb gaz-
daasszonyának tartották, aki szívesen 

foglalkozott a környékbeli gyerekekkel, 
idősekkel és elesettekkel is. Színjátszó 
csoportot szervezett, dalesteket tartott, 
a gyerekeknek magyar nótát tanított, de 
ő maga nem lépett fel többet. Egyetlen 
kivételt tett csupán, amikor a Pest-budai 
Hangászegylet – amelynek alapítója volt 
– negyedszázados fennállását ünnepelte, 
s nagy hangversenyt tartottak Liszt Fe-

renc közreműködé-
sével: itt mutatták 
be először Szent Er-
zsébet című oratóri-
umát. Ezen a jeles 
eseményen Hollósy 
Kornélia is szívesen 
fellépett.
Lonovics József 
1879-ben Csanád 
vármegye főispánja 
lett, s Kornélia eb-
ben a szerepkörben 

is remekül megállta a helyét, nem érezte 
nyűgnek a sok reprezentációs feladatot.
1889 őszén az egész Európán végigsöprő 
influenzajárvány betört Csanád megyébe, 
és utolérte a Lonovics családot is. Először 
a családfő, majd az unoka esett ágynak. 
S míg a gondos nagymama a kis Nellit 
ápolta, maga is elkapta a kórt. Mivel évek 
óta vesebántalmakban szenvedett, szer-
vezete nem birkózott meg a súlyos be-
tegséggel. 1890. február 10-én hunyt el. 
Szász Károly református püspök, a sza-
lon egykori vendége így búcsúzott tőle:

„Egyszer aztán elnémul, elhallgat, 
Mindörökre vége fénynek, dalnak. 
Harmatos lomb, sűrű bokor árnya 
Sírva borul a holt csalogányra.
Kis bokornak sóhajtó, kesergő 
Panaszától megzendül az erdő, 
Mély zúgását hegy-völgy továbbadja 
Kis csalogányt egy ország siratja.”

Vége
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Sikertelennek mutatkozott minden kez-
deményezés, amely Anna házasságát kí-
vánta megakadályozni. Anna végérvé-
nyesen döntötte, s 1805. december 12-
én a bécsi udvarban házasságot kötött 
Bogdanovics-Kiss Anna, a nagy birtok 
tulajdonosa, és báró Löwen Ernő, a csá-
szári hadsereg hadnagya. Az esküvőn a 
báró rokonsága, a Bogdanovics család 
tagjai, a Kiss családból pedig Ágoston 
legidősebb nővére vett részt.
Az esküvő után Anna férje nélkül tért 
vissza az eleméri birtokra. Férje Bécs-
ben maradt január végéig, amikor 
nyugdíjazták és ezt követően utazott 
Elemérre.
Torontál vármegye előkelőségei nem fo-
gadták nagy elragadtatással, de a kastély 
személyzete viszont szívesen fogadta az 
új gazdát. Első napjait Löwen a kastély 
személyzetének megismerésével töltöt-
te. Mindenkivel kezet fogott és röviden 
elbeszélgetett velük. Külön figyelmet 
szentelt Vendelnek, akivel hosszú be-
szélgetést folytatott.
Anna minden erejét felhasználta, hogy 
a gyermekek minél közelebb kerüljenek 
a báróhoz. Tekintettel arra, hogy Wolf 
Krisztina nevelőnő távolabbi rokona volt 
Löwen bárónak, ezt a kérdést is sikerült 
megoldani. A közvetlen és víg kedélyű 
Löwennek könnyen sikerült a gyerme-
kekkel megszeretetni magát. Különösen 
a kis Ernőt szerette meg, akivel sok időt 
töltött. Barátságuk annyira őszinte volt, 
hogy a báró egy kis pónilovat ajándéko-
zott a gyermeknek.
A báró estéit a zongora mellett töltöt-
te. Állandóan mellette ült Mária is, aki 
nagy figyelemmel kísérte virtuóz játé-

Pavlov Boris Eleméri nemesség
(8. rész)

kát. Éveken keresztül rendszeres részt-
vevői voltak az eleméri zenei esteknek. 
Anna is sűrűn csatlakozott a zenéléshez, 
akinek már több hangversenye is volt. A 
betegeskedő Gergellyel Löwen gyakran 
kilovagolt, így téve eleget az orvos uta-
sításának, hogy Gergely minél több időt 
töltsön a friss, szabad levegőn.
Azonban váratlanul Anna egészségi ál-
lapota megromlott. A nagy láz ágyhoz 
szegezte. Sürgősen összehívták a bécsi 
udvar és a pesti orvosok legjobbjait egy 
konzíliumra. Minden beavatkozás elle-
nére Anna egészsége nem javult, majd 
1806. május 15. és 16. közötti éjjelen 
az ügyeletes nővér értesítette Löwent, 
hogy Anna csendesen eltávozott az élők 
sorából.
Szalkay Bernárd szerzetes feljegyzése-
iből, aki Elemér katolikus papja volt, 
megtudhattuk, hogy az egész falu nagy 
gyászban volt. Anna holtteste a kastély 
nagytermében került felravatalozásra, 
majd később – a temetés előtt – a csa-
ládi kápolnában, a kastély földszintjén, 
ahova eltemették.
A temetésen részt vett a vármegye ösz-
szes előkelősége, vezetése és a papság. 
Bogdanovics Anna a híres Bogdanovics 
család tagja volt, amely Magyarország-
ra telepedett, és itt érdemeivel nemesi 
jogot szerzett, valamint nagy vagyont.
1806. kezdetére jellemző volt az enyhe 
tél. A falu idősebb lakosai rossz termést 
jósoltak. A jóslás igaz lett. A tavaszi fa-
gyok tönkretették a gyümölcsöst, a sás-
kajárás pedig az egész vetést. A második 
sáskajárás során a kerti vetemények is 
kipusztultak s a szőlőskertek is tönkre-
mentek a különböző betegségektől.
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És mindezek mellett a károk mellett még 
további izgalmak történtek. A szerb fel-
kelők törökök feletti győzelmének híre 
elterjedt a Bánátban a románság és ma-
gyarság között. 1806. év folyamán a bé-
csi udvarba is eljutottak a hírek a bánáti 
határról, hogy a szerbek ki akarják irtani 
a német lakosságot, forradalmi tanácsot 
alakítottak a németek elleni harcban. Kü-
lönböző szónokok buzdították a lakossá-
got a felkelésre, amelynek kitörése után 
Szerbia segítséget nyújt Bánátnak.
Az ilyen hírek hallatára Elemér szerb 
lakossága elhatározta, hogy fellázad-
nak. A kezdeményezők arra számítot-
tak, hogy Erdélytől egész Szlavóniáig 
támogatják őket a szerbek és románok. 
Számítottak a határőrökre és tisztjeik tá-
mogatására is.
Ilyen körülmények között fogadta Löwen 
az eleméri németek képviselőit és meg-
hallgatta félelmüket és aggódásaikat. 
Löwen biztosította őket, hogy mindent 
megtesz a lakosság védelmére, megelőz-
ve a lehetséges összetűzéseket is.
Mint ahogy ismeretes, a bánáti szerb 
felkelés naivan kezdődött, mivel Szer-
bia nem volt megfelelő jótállás a szer-
bek felkelésében, és ez meg is nyugtatta 
az eleméri német lakosságot. De Löwen 
betartotta szavát és Elemérre minden 
esetre egy elit hadsereget telepített be.
1806. március 11-én lakhelyén elhunyt 
Vendling is, a kastély és a Kiss család 
legmegbízhatóbb embere. Nagy szerepe 
volt a kastély és a birtok gazdálkodásá-
ban, amely nagy jövedelmet biztosított 
a családnak. Hűséges volt a családhoz, a 
kastélyhoz mindvégig és találékonysá-
gára Löwen is bőven támaszkodhatott.
Vendling nem volt nős, nem voltak utó-
dai. A becskereki temetőben temették el, 
utolsó útjára Elemér lakossága kísérte.
Május elején a környék nemesei számá-

ra jelentős esemény történt. 5-én, egy 
szombati napon, Löwen vezetésével 19 
lovas távlovaglásra indult. Először ke-
rült megrendezésre a program, amely-
nek résztvevői főleg a vármegye jelentős 
személyei, földbirtokosai voltak, köz-
tük katonai személyek is. A cél Orsova 
volt. A bátor lovasokat a kastély előkelő 
hölgyei kisérték ki, köztük Löwen le-
ánytestvére is, aki Becskerekig kísértek 
őket lóháton. A lovaglási maraton sike-
resen végződött Orsován, ahol pár napot 
tartózkodtak, majd visszatértek Elemér-
re. Löwen részére nagy fogadtatást ren-
deztek. A kastély előtt összejött Elemér 
lakossága és az ünnepi gratulációknak 
és felszólalásoknak vége nem volt. Az 
esti órákban fogadást rendeztek a vár-
megye előkelőségei részére, amelyet 
éjfélkor tűzijáték követett.
1806 nyarán különféle rendezvényeket 
tartottak. Löwen ideköltözése óta a kas-
tély addigi nyugodt élete megváltozott. 
Egy ismert – a Kiss családhoz közeli – 
krónikás tollából ismerjük meg a válto-
zásokat.
A kastélyban 1806 július második felé-
ben megtartották a torontáli biliárdtor-
nát. A torna pár napig tartott, a győztes 
Löwen lett. Szeptemberben a kastély te-
rületén megnyílt a teniszpálya is. Az első 
labdát Löwen leánytestvére ütötte át a 
hálón, ami „elragadtatta a jelenlévőket”. 
Szeptemberben és októberben az eddig 
ismeretlen sport kedvelőinél a játszótér 
került a figyelem központjába. A legje-
lentősebb események közé tartozott az is, 
hogy novemberben a Tiszán lehorgonyo-
zott egy vitorlás hajó is, Elemértől nem 
messze. A kapitány és 7 tiszt mellett 40 
tagú legénység képezte a hajó személy-
zetét. Az elkövetkező napon Löwen a 
gyerekekkel együtt meglátogatta a vitor-
lást, ahol a személyzetet meghívta kas-
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télya meglátogatására. A legénység egy 
részét a becskereki kaszárnyában helyez-
ték el. Tiszteletükre még addig nem látott 
fogadást és bált rendeztek a becskereki 
előkelőségek részvételével. Tartózkodá-
suk negyedik napján közösen ünnepelték 
meg Löwen báró születésnapját. Ez al-
kalommal a legénység megajándékozta 
a bárót a vitorlás kicsinyített másával. 
Pontosan délben, Anna tiszteletére a vi-
torlásról sortüzet adtak le.
A fregatt búcsúzása felejthetetlen volt. 
A Tisza parton összegyülemlett Elemér 
és Becskerek lakossága. A vendégektől 
katonai személyek, a főispán és a megye 
előkelőségei vettek búcsút katonazene 
kíséretében. Külön hálát mondott az ősz 
Richter kapitány Löwen bárónak, a le-
génység pedig lelkendezve búcsúzott a 
Tisza parton összegyűltektől.
1806 december első napjai reggeli fa-
gyokat hozott. Az enyhe ősz lehetővé 
tette, hogy a termést időben betakarít-
sák. Szalkay Bernárd pap jegyzeteiből 
ismerjük meg, hogy a termés bő és mi-
nőségi volt. Nagyon jól termett a gyü-
mölcs, különösen a szilva, és így a kam-
rák megteltek.

Elkezdődött a vadászat ideje is. Decem-
ber 6-án nagy volt a nyüzsgés a kas-
télyban. Az egész dél-magyarországi 
vadász társadalom jelen volt. Löwen be-
bizonyította, hogy jó házigazda és szer-
vező, a legjobb feltételeket biztosította 
a vadászathoz. A Tisza menti erdőben 
fakunyhót állíttatott fel, ahol a vadászok 
tartózkodtak és itt helyezték el a trófeá-
kat is. Több mint 100 betanított hajtóva-
dász volt jelen Elemérről és Aradácról.
A vadászok a kora reggeli órákban hagy-
ták el a kastélyt. A menet elején egy ró-
kának álcázott szolga volt maskarában, 
hogy biztosítsa a sikeres vadászatot. Őt 
követték a vadászebek vezetői. A vadász-
ebek ugyanis nélkülözhetetlenek voltak, 
ugatásukkal megtörték a reggeli csendet, 
kisérték a vadászokat. A sor végén néhány 
nőszemély is volt, végén kocsi szállította 
a vadászathoz szükséges kellékeket.
Kisebb szünetekkel a vadászat alkonya-
tig tartott, majd kürtszóra a vadászok 
visszatértek a kastélyba. 12 vaddisznót, 
9 őzet, 16 fácánt és 15 rókát lőttek le. A 
legeredményesebb vadász Lázár Ágos-
ton écskai földbirtokos volt.

 Folytatjuk

Lapunk régi ismerőse és pártolója, a 
kolozsvári Czirják Sándor ezermester 
három éve készítette el, csaknem tel-
jesen fából, használható kerékpárját. 
Azóta a nem mindennapi bringával ösz-
szesen 442 kilométert kerekezett – ezt 
a rászerelt kilométeróra is tanúsítja. Eb-
ből viszont 122-t már teljes egészében 
fabiciklinek nevezhető járgánnyal tett 
meg, mert az elmúlt télen tölgyfából (és 
bambuszékekből) az a faggyúval bekent 
dupla hajtólánc is napvilágot látott, ami-

Rekordok könyvébe illő fabicikli
nek feladatát eddig ékszíj látta el. „Szü-
lőapja” ugyancsak büszke a járgányra, 
és szabadalmaztatni akarja. De mást 
is tervez: már megtette az első lépése-
ket, hogy féltett találmánya bekerüljön 
a Rekordok Könyvébe. A kétkerekű 
kincs kényes az esőre és a rázós útra 
(bár eddig csupán Szászfenesen maradt 
el egyszer az egyik lánc porban elnyúló 
kígyóként), mégis derekasan helyt áll. 
És hamarosan kiderül, széles e világon 
akad-e vetélytársa.
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160 éve történt

Szilárd történelmi tény, hogy 1848 őszén 
az ágyúöntés értelmi szerzője és szer-
vezője Gábor Áron volt, de a korabeli 
dokumentumokból az is kiderült, hogy 
ennek gyakorlati kivitelezése Zakariás 
Antal és Bodor Ferenc nélkül nem va-
lósulhatott volna meg. Ezt a figyelmet 
érdemlő megjegyzést erősíti meg egy 
elismervény is, amelyet Gábor Áron 
1849. jún. 7-én írt Zakariás Antalnak: 
„500, azaz Ötszáz forint vörösrézről, 
amely anyagot a Csík Sz.: Domokosi 
Rézgyárból Salétrom termesztő üstök 
kikészítésükre az ottani gyár tulajdono-
sa Tisztelt Zachariás Antal Úrtól, mint 
Álladalmi részletet hogy hiánytalan ki 
vettem légyen elismerem”. 
Tehát Gábor Áron már 1848 nyarán 
megpróbált ugyan ágyút önteni Kéz-
divásárhelyen, de sikertelenül. Az élet 
nem engedte meg neki, hogy magasabb 
műszaki ismereteket szerezhessen (ti. 
asztalos mester volt, de katonaként tüzér-
ségi képzést szerzett), és ennek hiányá-
ban az első ágyúk öntésének gyakorlati 
kivitelezését Bodor Ferenctől tanulta. 
Ki is volt Bodor Ferenc, és hogy került ö 
kapcsolatba az ágyúöntéssel? Bodor Fe-
renc 1804-ben Csíkszentmihályon szü-
letett, édesapja Bodor Mihály volt, aki 
1795-ban feleségül vette a csíkszépvízi 
származású Száva Domokos tímár-ke-
reskedő lányát, Száva Ágnest (szül. 
1775). Még azt is meg kell említenem, 
mert helyénvaló, hogy Bodor Ferenc 

Dr. Száva Tibor-Sándor
Csíkszenmihályi Bodor Ferenc, 
az 1848/49-es honvéd százados

anyai nagyanyja gyergyói Urmánczi 
lány volt. Ennek a családi kapcsolatnak 
köszönhetően Bodor Ferencnek lehető-
sége volt olyan iskolát végeznie, mely az 
akkori korszakhoz képest magas szintű 
bányatechnikai (és haditechnikai) kép-
zést biztosított számára. Ez nem volt 
más, mint az 1770-ben Selmecbányán 
alakult Bányászati – Kohászati és Erdé-
szeti Akadémia, ahonnan úgymond bá-
nyatisztek kerültek ki. 
Az akkori gyakorlatnak megfelelően 
ebben az iskolában az ércek olvasztása 
mellett más, de ide kapcsolódó szaktan-
tárgyat is tanítottak, amelyek különböző 
fémipari anyagok előállítására szolgáltat-
tak ismereteket, de mindezek mellett még 
komoly hadmérnöki ismeretekkel is el-
látta a hallgatókat. Annyi bizonyos, hogy 
Bodor mindezek mellett szakembere lett 
a lőporgyártásnak és az ércolvasztásnak 
olyan szinten, amely tudásnak abban az 
időben kevesen voltak birtokában. 
Bodor 1832-ben nősült, neje Miller Te-
réz lett, és itt meg kell jegyeznem, hogy 
később anyósa teljes vagyona is ráment 
a madarasi lőporgyár fenntartására, 
mert – az ígérgetések dacára – a gyárat 
Bodor csak a saját pénzén tudta működ-
tetni. Emiatt a forradalom után Bodor 
anyagilag teljesen tönkremenve lett a 
császári börtön foglya. Mint fiatal bá-
nyatiszt a Zakariás Antal tulajdonában 
levő balánbányai rézbányánál már ko-
rán bányanagy (mérnök) lett, majd Gál 
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Sándor ezredes felkérésére 1849 márci-
usában megalapította, és utána a forra-
dalom bukásáig vezette a csíkmadarasi 
lőporgyárat. Történelmi tény, hogy Bo-
dor Ferencet 1848 végén Zakariás An-
tal Bodvajra (Magyarhermány) küldte, 
hiszen ez is az ő tulajdona volt, és ott 
öntötték az első három hatfontos ágyút, 
ahol – a kézdivásárhelyi mesterekkel 
együtt – Gábor Áron is jelen volt. 
Bodor ugyan később nem vett részt a 
kézdivásárhelyi ágyúgyártásban, de nem 
lehet elvitatni tőle azt a fontos megva-
lósítást, mellyel a furás nélküli ágyúk 
gyártása (ő tudatában volt annak, hogy 
az ágyúcsövek fúrásához nincs megfe-
lelő felszerelés egész Székelyföldön) az 
ő irányítása és haditechnikai ismerete 
révén valósult meg. Lehet, hogy ezt a 
fontos technikai feltételt a történészek 
jelentéktelennek tartják, de ebben az 
esetben ez döntő bizonyíték arra, hogy 
ágyúk öntésére a székelyföldi harangön-
tők tudása nem volt elégséges. Ez több 
szakmai ismeretet és gyakorlati hozzá-
értést is követelt. Ezért ezt a tényt nem 
szabad fölcserélni semmilyen legendá-
val vagy szubjektív állításokkal. Bodor 
öntési módszerét gyorsan átvették a szé-
kelyföldi mesterek, és így kezdődött el 
a székelyföldi ágyúgyártás. Az önzetlen 
Bodor a hiányzó technikai tudást adta és 
betanította a későbbi öntőmestereket, de 
jómaga visszatért a forradalom idősza-
kában annyira szükséges a még nagyobb 
fontossággal bíró lőporgyártáshoz. 
Bodor Ferenc szerepét az első ágyúk ön-
tésénél Gál Sándor, 1861-ben Nápolyban 
megjelent, olasz nyelvű életrajza is meg-
említi, igazolja. Az elmúlt évtizedekben 
igen vitatott téma volt az, hogy Bodor 
Ferenc – az általa írt jegyzőkönyvben 
– később betoldásokat eszközölt, annak 
bizonyítására, hogy az ágyúk öntésénél 

nem nélkülözhették szakmai, gyakorlati 
ismereteit. Bodor Ferenc jegyzőkönyvét 
legelőször 1925-ben adták közé a „Szá-
zadok”-ban. 
Az ide kapcsolódó személyes véle-
ményem a következő: Dr. Alapy Gyu-
la (1872–1936) Komárom megyei 
főlevéltáros, képviselő, helytörténész és 
korának tekintélyes tudósa volt. Alapy 
nem engedhette meg magának egy olyan 
hiteltelen dokumentum közlését, amely-
lyel beárnyékolta volna a „Századok” és 
személye hírnevét. Itt a kérdés tehát az, 
hogy milyen bizonyítékok vannak annak 
bizonyítására, hogy a jegyzőkönyvben 
későbbi betoldásokkal hamisított, és 
ezzel kétségbe vonják a jegyzőkönyv 
hitelességét ? Ilyen állításokat egy törté-
nésznek meg kell gondolnia, mert ha ké-
sőre is, de a legendaépítő történelmet el 
kell felejtenünk. Már bizonyított, hogy 
a jegyzőkönyv eredetiségét nem lehet 
megkérdőjelezni! 
Nézzünk csak tárgyilagosan a dolgok 
mélyére, hiszen ennek a komáromi tudós-
nak milyen érdeke fűződött volna ahhoz, 
hogy beárnyékolja Gábor Áron szerepét, 
és helyette egy ismeretlen Bodor Ferencet 
emeljen pódiumra. Szerintem erről szó 
sincs, hiszen Bodor Ferenc elismerésével 
Gábor Áron nagysága semmivel se lenne 
kisebb, sőt a munkatársai révén még na-
gyobb megbecsülés övezné személyét. 
A másik logikus következtetéssel ugyan-
csak ellentmondunk annak, hogy Bodor 
meghamisította volna jegyzőkönyvét, 
hiszen elsősorban szembe kellett volna 
néznie nagyon sok olyan munkatársával, 
akik mind jelen voltak ezeken az esemé-
nyeken. Másodsorban, ha már valótlan 
betoldásokkal hamisít valaki, akkor azt 
még éltében úgy rendezi, hogy erről – 
saját érdemei elismerése céljából – nyil-
vános közlés jelenjen meg. De vajon a 
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kiegyezés előtt ilyen ambíciói lehettek-e 
egy volt forradalmár századosnak? Nem 
gondolnám, hogy a teljes vagyonvesztés 
és börtönévek után ezt valaki az akko-
ri merev politikai struktúrában erőltetni 
merte volna. Hogyan is merülhetett fel 
történészeinkben ez az elvtelen gyanúsítás 
Bodor ellen, akik méltatlan módon hall-
gatták el kiváló érdemeit és ön-feláldozó 
munkáját, félretéve ezzel minden emberi 
logikát és tárgyilagos gondolkodást. 
Bodort (szerény ember volt) nem foglal-
koztatta egyáltalán az a gondolat, hogy 
elismerjék áldozatos munkásságát, de 
amikor már a hadügyminisztériumban 
dolgozott, akkor talán némi elismerést 
szerezhetett volna, ám az ilyen irányú tö-
rekvés és becsvágy akkor is távol állt tőle. 
Bodor Ferenc csak a kiegyezés után ke-
rült Budapestre, ahol, mint hivatalnok, a 
hadügyminisztériumban dolgozott. 1874. 
nov. 12-én halt meg, és nov. 14-én temet-
ték el róm. kat. szertartás szerint a Krisz-
tina városi közsírkertben. Tíz gyermeke 
közül akkor még nyolc életben volt. 
(Mellékelem az Országos Széchenyi 
Könyvtárból előkerült eredeti gyászje-
lentés fénymásolatát).

Könyvészet:
Vasárnapi Újság, 21. évf. 1874. 47. sz. 
november 22. 752. o. „Halálozások”: 

„Bodor Ferencz, volt honvéd kapitány, 
ki a szabadságharcz alatt Csíkszékben 
az első lőpormalmot állította föl, e na-
pokban elhunyt, s magán adakozások-
ból temették el a fővárosban, hol mint 
napdíjnok kereste élelmét a honvédel-
mi minisztériumban. Nyomorral küzdő 
család maradt utána.” 
A Századok repertóriuma 1867–1975. 
Szerk. Pamlényi Ervin. (Bp., 1987. 
Akadémiai Kiadó. Bodor Ferenc: 4479. 
sz. tétel, 227.o.) 
Alapy Gyula: A székely lőporgyártás és 
ágyúöntés 1849-ben. (Századok, 1925 
(4–6 sz.) 218–224. o.) 
Dr. Bona Gábor: Századosok az 1848/49. 
évi szabadságharcban. I. Bp., 2008. Heral-
dika Kiadó. 192. o. = „Bodor Ferenc: Szül. 
1804. Magyar, rk. A csíkszentdomokosi 
rézbánya igazgatója. 1832. Neje Miller 
Teréz, családos. 1849 tavaszán és nya-
rán a csíkmadarasi lőpormalom vezetője, 
e beosztásában végül címzetes honvéd 
százados. A kiegyezés után hivatalnok a 
magyar hadügyminisztériumban.” 
Egyed Ákos: Erdély 1848–1849. I–II. 
Csíkszereda, 1998–1999. II. kötet. 183–
184. és 332. o. Vofkori László: Székely-
föld útikönyve II. Csíkszék, Háromszék. 
(Bp., 1998. Cartographia Kft. 48–51. o. 
/Csíkmadaras/) 
Dr. Száva Tibor Sándor: A bodvaji vas-
hámor. (Kossuth Kalendárium 1849–
1999. Bp. 1999.) Pál-Antal Sándor: 
Csíkmadaras egy felcsíki falu hét év-
százada. (Marosvásárhely, 1996. Men-
tor Kiadó). 
Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi 
harca 1848–49-ben (Kolozsvár, 1896.) 
Emlékkönyv Kelemen Lajos születésé-
nek 80. évfordulójára, Kolozsvár 1957. 
(p. 357–359.) Komán János: „Bodor Fe-
renc, Gábor Áron testi-lelki jó barátja” 
(Hargita Kalendárium, 1998. 27–30). 
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Bárány Lukács  őrmester
Szül.: 1824. okt. 8. 
Apja: B. Emmánuel 
(*1798.k.–† 1882.)
Meghalt: 1895. 
ápr. 11. Dés 
(Szolnok-Doboka 
vm.)
– 1869-ben Sza-
mosújvár város 
főbírája. 1882-ben 

dési kir. törvényszéki bíró. 1890-ben 
ügyvéd Dés-en, a Belső-Szolnok vm.-i 
honvédegylet tagja. 1893. július-tól a 
honvédegylet pénztárnoka, de a követ-
kező évben lemondott betegsége miatt. 
Szamosújváron temették el. Nejei: 1.) An-
tal Jozefa (1833.k.–†1869. Szamosújvár) 
=1853, 2.) Novák Sarolta = 1876., Gy.: 

Rozsos Tamás László
Az 1848/49-es szabadságharc 

magyarörmény hősei
A közkatonák és a közülük kikerülő tizedesek, őrmesterek a csaták „névtelen” hősei, 
akik a haza védelmében a zászló alá álltak és a nyomorért csak új nyomort kaptak. 
Évtizedekkel a dicső csaták után csak annyi nyugdíjat kaptak a hálás hazától, ami a 
megélhetéshez kevés, az éhenhaláshoz pedig sok volt. Október 6-án van a 13 aradi 
vértanú kivégzésének 160. évfordulója, és köztudott, hogy közülük kettő magyarör-
mény családból származott. Bona Gábor ezredes úr által írt „Az 1848–49-es szabad-
ságharc örmény hősei” c. munkája tartalmaz ugyan 80 nevet és adataikat, azonban 
ezek tisztek, főtisztek, tábornokok. A tiszti rendfokozatot el nem ért személyekről 
– ezek közül körülbelül 200 fő magyarörmény volt – már jóval kevesebb adat maradt 
fenn. Itt lehetne idézni Petőfi Sándor verséből : „Tiszteljétek a közkatonákat! (...) 
Nincsen lap a történet könyvében, Ahol nevök följegyezve lenne. Ki is gyõzné mind 
fölírni, akik Tömegestül el-elvérezének.” 
A történelem mindig is érdekelt, feleségem, Macskásy Orgován Ildikó magyar-
örmény származása miatt pedig fontosnak tartottam ezt a 12 nevet és adataikat 
tartalmazó listát – 600 oldalas kéziratomból – közzétenni. Az itt felsorolt szemé-
lyekről rengeteg, különböző forrásból sikerült adatokat összegyűjtenem, a rokoni 
szálak (feleség, meny, vő, stb). alapján is felfedezhető magyarörmény származá-
suk.

B. Mária (férje: Bányai Gyula), Anna (f: 
ónodi Veress Jenő kir. járásbíró), B. Róza 
(f: széplaki br. Horváth Sámuel), B. Te-
réz, B. Manó huszártisztjelölt (+1887), B. 
Josefine, B. Ilona, B. Gerő.

szamosújvárnémeti  Dániel László
őrmester
Szül.: 1831. k.  r. kat. 
(sz.: D. Lázár földbirt.†1886 
és Gyertyánffy Róza †1877)
Meghalt: 1914. nov. 16. Arad (Arad vm.).
1886-ban Arad vm. főpénztárnoka. 
1890-ben az Arad vm.-i honvédegylet 
tagja.
Neje: –, Gy: –, Testvérei: D. Kálmán 
(Arad város közgyámja), D. Lajos (kir. 
tsz. jegyző), D. Béla (f: Gyeryánffy Má-
ria).
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nemes  Issekutz Antal  őrmester
Szül.: 1827. k. Déva
meghalt: 1903. december 04. Déva 
(Hunyad vm.)
A szabadságharc után kereskedő Kolozs-
váron majd Hátszegen. Jogász. 1890-ben 
polgármester Déván, a Hunyad vm.-i hon-
védegylet tagja. Neje: Aszlányi Mária, 
Gy: I. Mária (*1858. k. Dicsőszentmár-
ton – †1928. 11. 06. Bp., temették Dé-
ván/!/ f: kővári és drágavilmai Csonka 
József), I. Antal (1928-ban ny. honv. ez-
redes, †1935. 03. 20. Bp., f: ..?.. )

Istvánf(f)y Sándor  őrmester
Szül.: 1828. k. meghalt: 1912. dec. 10. 
Déva (Hunyad vm.)
Segített az 1848. okt. 25-én felkoncolt 19 
tagú Brády család temetésében. Részt vett 
az aradi, lugosi, vízaknai, abrudbányai és 
több más csatában. Hosszú ideig Gyu-
lafehérváron várfogságot szenvedett. 
1890-ben kir. járásbírósági írnok Déván, 
a Hunyad vm.-i honvédegylet tagja.

szamosújvári Jakabf(f)i Gergely (Gerő)  
őrmester
Szül.: 1828. k. r. kat.  meghalt: 1892. dec. 
11. Marosvásárhely (Maros-Torda vm.)
20 éven át takarékpénztári hivatalnok. 
1848–49-ben a 12. honv. zlj.-ban szol-
gált. Neje: Dájbukát Anna (†1879. ápr. 
04. M. V. hely), = 1865.k., Gy: J. Anna 
(f: Papp László), J. Gizella.

dr. Mály István  (?honvéd?) 
Szül: 1830. Szamosújvár (Szolnok-
Doboka vm.)  r. kat. 
meghalt: 1916. dec. 08. Kolozsvár 
(Kolozs vm.).
Besztercén és Kolozsváron járt 
gimnázumba. 1848-ban a pesti egyete-
mi tanulmányait félbehagyta és belépett 
az egyetemi légióba. Megismerkedett a 

Pillvax kávéházbeli írok és művészek 
társaságával. 1850-ben újra beíratkozott 
az orvosi karra, Bécsben is tanult. 1856. 
febr. 10-én avatták orvos doktorrá, és 
márc. 1-jén kezdte meg orvosi működé-
sét Kolozsváron. Késöbb a város tiszte-
letbeli tiszti főorvosa, a kolozsvári füg-
getlenségi párt elnöke, a szamosújvári 
„Örmény Múzeum-Egyesület” tagja.

Mály István (tizedes)
Szül.: 1834. dec. 
27. Csákói pusz-
ta (Békés vm.) 
Apja:  Mály Tó-
dor (1785. 01. 01. 
Szamosújvár), 
anyja: Zachariás 
Magdolna, meg-
halt: 1900. jún. 
30. Temesvár 
(Temes vm.)

1848-ban három bátyja is a honvédhad-
sereg soraiban küzdött. Hazafias példájuk 
annyira hatással volt rá, hogy 1849-ben, 
amikor Bem tábornok bevonult Lugosra, 
szülei akarata ellenére (15 éves korában!) 
honvédnek állt. A 36-ik honvédzászlóalj-
ban csakhamar tizedes lett. Az aradi vár 
átadásakor orosz fogságba került, azon-
ban sikerült megszöknie és egy rokoná-
nál talált menedéket. Még abban az évben 
folytatta iskoláit, s mivel kevesen tudták, 
hogy honvéd volt, a sorozást elkerülte. 
1857-ben tette le az állam- és a jogtudo-
mányi államvizsgákat. 1859. Temesvá-
ron törvényszéki segédbíró. 1861. Temes 
vármegye tiszti alügyésze. 1869. Megyei 
főügyész. 1873. A fehértemplomi kir. 
törvényszék elnöke. 1875. Törvényszéki 
elnök Brassó városában. 1879. Saját ké-
relmére a temesvári kir. törvényszékhez 
lett áthelyezve. 1890-ben törvsz. elnök 
Temesváron. 1898-ban ny. kuriai bíró.
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Mály József  (őrmester ?)
Szül.: 1830. k  Apja: Mály Tódor (1785.  
01. 01. Szamosújvár), anyja: Kovács 
Zsuzsanna, meghalt: 1868
Két bátyja tiszt 1848–49-ben (M. Ferenc 
hdgy., M. János hadbíró).

Merza Kristóf  (? honvéd)
Szül.: 1818. k. örm. kath. meghalt: 1904. 
aug. 15. Borszékfürdő (Csík vm.)
Nagybirtokos és kereskedő Gyergyó-
szentmiklóson. Vármegye törvényhatósá-
gi bizottsági tag. Gy. Szt. Miklóson temet-
ték, felesége és gyermekei gyászolták.

Persián Gerő  alvadász (=tizedes)
Szül.: 1831. k. r. kat.  meghalt: 1917. ja-
nuár 8.  Kolozsvár (Kolozs vm.)
25 éven át bányakincstári orvos majd 
21 évig körorvos. Az Orsz. Történelmi 
Ereklye Múzeum igazgatósági tagja, az 
1848–49-es honvédegylet alelnöke. Neje: 
Eck Berta (†1892. dec. 12. Szászfenes), = 
1861. k., Gy.: P. György (†1916), P. Ilo-
na (f: Illing Sándor), dr. P. Viktor /1917-
ben a fronton harcol/ †1953 (f: Joanescu 

Constancia †1950), P. Kálmán hdgy., hősi 
halált halt 1914-ben (f: Schultz Mária).

Száva Antal  őrmester
Szül.: 1830.k. meghalt: 1897. máj. 01. 
Gyergyószentmiklós (Csík vm.), testvé-
re: Sz. Gerő.
Birtokos. 1890-ben kereskedő Gy.Szt.
miklóson, a csíkszéki honvédegylet tag-
ja. Neje: Verzár Mária, Gy: Sz.Péter

Voith F. Jakab  őrmester
Szül.: 1831. k. r. kat. szülei: V. Jakab 
(†1885) birtokos és Papp Mária (†1903) 
meghalt: 1908. jan. 18. Magyarlápos 
(Szolnok-Doboka vm.)
1890-ben m. kir. postamester Magyar-
Láposon, a Belső-Szolnok vm.-i honvéd-
egylet tagja 1848-ban nemzetőr is volt. 
Az arany koronás érdemkereszt tulajdo-
nosa. Neje: Voith Katalin (+1899. június 
26.) = 1860. k., Gy.: V. Anna (f: ótordai 
Gyulay Árpád pü.-i tanácsos), V. Irma 
(f: Gajzágó Vilmos főszolgabíró) Uno-
kái: Gy.Tibor, Gy.Ilonka (f: dr. Molnár 
Károly), G.Irma, G.Vilmos, G.Alice.

  

JEGYZŐKÖNYV  
Felvétetett Bocsár községházán 1896. évi februárius hó 27-én 
Jelen voltak az alulírottak 
Tárgy:
Vörös Márton helybeli, kilencvenhat éves, római katolikus lakos önként megjelent hi-
vatalos ügyben a községházán, mely alkalmat alulírott jegyzőkönyvvezető felhasznál-
ta, s kérésére nevezett a következőképpen felelt.
Jegyzőkönyvvezető először felolvasta neki Varga Ottó az aradi vértanúk egyikének 
eltemetéséről szóló azon sorait, melyek szerint Kovács Mihály, Kiss Ernő huszárja, 
Petrikora,* Kiss Ernő mostohatestvérével kiásta nevezett vértanú holttestét, és az aradi 
temetőbe eltemették.  Erre nézve azt jegyzi meg alulírott, hogy az állítás nem helyes, 
mert nem Petrikora ásta ki Kováccsal Kiss Ernő holttestét, hanem a dolog így áll:

Vörös Márton visszaemlékezése 
Kiss Ernő holttestének elszállításáról  
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Petrikora, Kiss Ernő mostohatestvére rendelete szerint Kovács Mihály, Kiss Ernő hu-
szárja, és én, alulírott, néhai Hertelendy Miksa komornyikja éjjel fél tizenkét órakor 
megjelentünk a sánc árkában, és kivettük (nem kiástuk, mert elásva nem volt) a felejt-
hetetlen emlékű  Kiss Ernő holttestét, azt onnan továbbcipelve, míg az őröktől tovább 
tartani nem kellett, taligára helyeztük, egyikünk a testet tartotta, másikunk a kétkerekű 
taligát húzta, és így lassan haladtunk a hídon keresztül Arad város egy hátsó félreeső 
utcájába, egy bérelt szobába. Ott a testet megmostuk, én a fejet, mely széjjel volt ron-
csolva, összeállítottam s összekötöztem (itt megjegyzem, hogy a fej két lövést kapott, 
egy lövés a testbe ment). Ezután fölöltöztettük a testet tiszta fehér alsóruhába (és nem 
feketébe, mivel felsőruha más nem volt, mibe öltöztettük volna), és egy lepedőbe csa-
varva egy mázolatlan koporsóba helyeztük. Most ismét a taligára téve kivittük a teme-
tőbe, hol a temetőcsősznek átadtuk, hogy gondoskodjék ezen halottról. A többiről én 
már nem tudok, mert néhány nap múlva gazdámat, Hertelendy Miksát a Neugebauba* 
kellett kísérnem.
Megjegyzem még, hogy Kovács Mihály, ki nekem a holttest eltakarításában segéd-
kezett, még most is él, és Nagyszentmiklóson lakik, és élvezi Bobor eleméri nagybir-
tokos kegyét.
Jelen jegyzőkönyv felolvastatott, helybenhagyatott és aláíratott.

Kmft.
 ifj. Dörner István  Csík János Vörös Márton Grosz József
 jegyzőkönyvvezető tanú   tanú

VISSZAEMLÉKEZÉS
A Maxi Hertelendy Aradon volt elzárva; 
én is fogoly voltam, de szabadon jártam, 
és megengedték, hogy Maxi Hertelendy 
mellett szolgálatot teljesítsek.
Tudtuk, hogy a vezérek be vannak zárva, 
de hogy mi lesz velük, azt nem is sejtet-
tük. Mikor azután megtudtuk, hogy ki-
végzik őket, rettenetes elkeseredés fogott 
el,  és beszélgettünk is arról magunk kö-
zött, hogy ki kellene  a vezéreket szabadí-
tani, de ez csak abbamaradt.
A kivégzés napján – akkor már a városba is 
kijártam – én is a népség közé gyűltem, s ott 
voltam, mikor Kiss Ernesztet főbe lőtték.
A délelőtt folyamán már kerestetett a 
Dániel László bátyjának felesége: Verzár 
Anna asszony, ennek a fia volt a Pali 
ifiúr, aki képviselő volt. Elmentem hoz-
zája, ott volt akkor a szegény Kiss Ernő 
huszárja, a Gyuri* is (a másik nevére 
már nem emlékszem). Siratta az urát. 

Mindnyájan csak arról a borzasztóságról 
beszélgettünk. Elmondtam, hogy ott vol-
tam a kivégzésnél.
Vendégek voltak a Verzár Annánál. Az 
urak közül Patrubány is megérkezett, 
Gyertyánfi Dániel pedig azt kérdezte, 
jól láttam-e, hogy hol volt Kiss Erneszt.  
Együtt voltak akkor ezek az örmé-
nyek mind. Azt hiszem, Kiss Erneszt 
is rokonságba volt velük. A Karátsonyi 
Emánuelné is ott volt, ez járt ki a cselé-
dek közé, mert a Verzár Anna, aki na-
gyon szerette a Kiss Ernesztet, belebe-
tegedett.
Már jó késő délután volt, mikor a Verzár 
Annához hívtak, s az arra kért, hogy a 
Kiss Erneszt huszárjával, a Gyurival, aki 
nagyszentmiklósi fiú volt, lopjuk el a holt-
testet. Ekkor a szobában voltak Bohusné 
meg egypár a Vásárhelyiek közül.
Mi azután a Gyurival sötét éjszaka ki-
mentünk a vesztőhelyre egy kétkere-
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kű taligával. Ekkor már nem volt ott a 
hulla, de a vársáncban puha homokba 
volt beásva, alig két ásónyomra. Nem 
volt nehéz felásni. Felismertük. Gyuri, 
a huszár, hangosan kezdett sírni, de el-
hallgattattam. Ekkor feltettük a taligá-
ra, s futva, nagy kerülővel, hajnal felé 
értünk be vele a városba, és egyenesen 
a Gyuri huszár lakására vittük – amely 
a Tököly-templommal volt szembe. Itt 
várt a Gyuri huszár felesége.
Ezután, hogy a holttestet a házba bevit-
tük, megmostam a testet. A feje teljesen 
szét volt lőve, ezt összeraktam, össze-

kötöztem, azután koporsóba tettük, s 
már csaknem világos volt, mikor megint 
ugyancsak azon a taligán kivittük a te-
metőbe – s ott a halotti házba tettük le –, 
és megkértük a temetőcsőszt, hogy vi-
gyázzon rá, mert eljön ezért egy úr, aki 
majd jól megfizeti a szívességét.
Így loptuk mi el azon a borzasztó sötét 
éjszakán a Kiss Erneszt holttetemét. Na-
gyon szomorú dolog volt az, uram.
(Az aradi vértanúk I., Válogatta, szer-
kesztette, az előszót és a jegyzeteket írta 
Katona Tamás – Európa Könyvkiadó 
Budapest 1983)

III. kerület 
Czetz János honvéd tábornok (Gidófalva, 
1822 –  Buenos Aires, 1904)
Emléktáblája a Czetz János utca és Má-
tyás király u. sarkán. A bronz plakett 
Jengibarján Mamikon szobrászművész 
alkotása, 1998-ban került elhelyezésre.
Jómódú erdélyi örmény – székely szü-
lők gyermeke. A bécsújhelyi akadémia 
elvégzése után, húszéves korában had-
nagy lett. 1848-ban a magyar kormány-
nak ajánlotta fel szolgálatait. Előbb a 
hadügyminisztériumban szolgált, aztán 
Erdélyben vezérkari főnök lett. Szerve-
ző képességével általános feltűnést kel-
tett, ezért rábízták az erdélyi hadsereg 
szervezését. Több csatában Bem mellett 
harcolt. A szebeni csatát (1849. március 
11.) jóformán az ő hősiessége döntötte 
el. Az ütközet után Bem tábornoknak 
nevezte ki. Vitézségét különösen kimu-
tatta a Piski csatánál.
A világosi fegyverletétel után, 1849 vé-
gén álnév alatt Hamburgba menekült, 

ahol 1850-ben kiadta emlékiratait. Ez-
után Párizsba, majd Sevillába ment és 
megkezdte az első magyar légió szerve-
zését. A váratlanul megkötött villafran-
cai béke után családjával együtt elhagy-
ta Európát és 1861-ben Buenos-Airesbe 
vitorlázott át, ahol 1869-ben Sarmiento 
elnök rábízta a köztársaság déli határa-
inak a védelmét, majd a katonai akadé-
mia szervezésével bízták meg, amely-
nek igazgatójává őt nevezték ki. 
Ő alapította a Buenos-Aires-i katonai 
földrajzi intézetet.
Irodalommal is foglalkozott. Spa-
nyol nyelvből fordításokat, majd 
egyes visszaemlékezéseket írogatott a 
szamosújvári Arménia magyar-örmény 
folyóiratnak, magyar nyelven. Emlék-
iratainak német-spanyol átdolgozását 
(amelyet Argentínában mondott tollba) 
kéziratban a kolozsvári „1848-49-es 
Ereklye Múzeum” őrzi.

Folytatjuk

Örmény vonatkozású emlékhelyek Budapesten 
(4. rész)

Az összeállítást készítette: Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, 
Szücs Enikő, dr. Issekutz Sarolta és Zakariás Enikő
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Fliegl Attiláné Lázár Edit – Lázár Vil-
mos (1942–2006) testvére – nyugdíjas 
történelem tanár szerint a Lázár-család-
fa legrégebbi fellelhető hivatalos adata 
a pacséri anyakönyvből, 1859-ből való. 
A dédapa, Lázár Ferenc és felesége há-
zasságlevelében szerepelnek a szülők, 
Lázár István és Faragó Erzsébet. Feltéte-
lezhető, hogy Lázár István testvére volt 
a nagybecskereki Lázár Vilmos, az aradi 
vértanú, akinek nem voltak gyermekei, 
bár saját gyermekeként nevelt két fiút és 
egy kislányt.  

Piroskát arról kérdeztem, hogy gyerme-
kei, Vilmos és Zoltán hol találkoztak elő-
ször lóval?
– Esztergomban élnek rokonok, a férjem 
náluk szerette meg a lovakat. Nagyon 
várta a nyarat, mert ő hajthatta a lovakat, 
amikor dolgozni mentek a földekre. Min-
dig mondta, ha megengedheti magának, 
akkor neki is lesznek lovai. A nyolcvanas 
években egyik napról a másikra letette a 
cigarettát: „Ne legyen lovam, ha az életben 
még egyszer rágyújtok!” Sok alföldi lovas 
barátunk volt Kecskeméten, a fiúk még ki-
csik voltak, de nagyon érdekelte őket is a 
ló. Béreltünk egy tanyát Hetényegyházán. 
Az első lovunk egy póni volt. Gyermekko-

A pónitól a hintóig

Fogathajtó világbajnokok
íratlan ősi örmény öröksége

(2. rész)

A Lázár testvérek a hazai és a világ fogathajtó-sportjának aranykönyvébe be-
írták nevüket, hiszen ketten összesen huszonkét világbajnoki érmet szereztek, 
ebből tizenhárom aranyat, együtt tizenötszörös Magyar Bajnokok. (A Lázár Vil-
mossal és Zoltánnal készült interjú a szeptemberi számunkban.) A sikerek hátte-
rében ott volt édesapjuk Lázár Vilmos (1942–2006), és édesanyjuk, Piroska is. 

romban mindig féltettek az állatoktól, ezért 
gyermekeimet is féltem nagyon, de akkor 
fölkaptam a Zolit, rátettem a póni hátára. A 
póni rúgott egyet, én nagyon megijedtem, 
de Zoli nem ijedt meg. Attól kezdve min-
den hétvégén lovagoltak, kislovon, nagy 
lovon, még nagyobb lovon. Elkezdtek 
hajtani, mind a két gyereknek nagy ked-
ve lett hozzá, különösen, amikor hintóval 
mentünk a faluban. Jó lovasok voltak, Zoli 
sokáig versenyzett is. Vili hajtó lett, Zoli-
nak ki kellett várni hat évet a korkülönbség 
miatt, hogy fogathajtó versenyző lehessen. 
A férjem, amíg élt, a háttérből tudatosan 
építgette, segítette, egyengette útjukat a 
sportban és az életben egyaránt.

A Lázár-családfáról
– Délvidékről, Bácskából, közelebbről 
Pacsérról származik a család. A családfán 
a születési év, hely, a házasságkötés ide-
je, minden lényeges adat szerepel. Az én 
nagyapám, Lázár Vilmos elmondta, hogy 
oldalági leszármazottai vagyunk Lázár 
Vilmos aradi vértanúnak. Hétéves voltam, 
amikor meghalt nagyapa, de édesapám 
mondta, hogy az 1867-es kiegyezés után 
a család kapott valamennyi kártérítést 
Pacséron. Úgy mondta, hogy mi pacséri 
Lázárok vagyunk, nagyapa pedig az első 
a Vilmosok sorában. A nagyapám és a 
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1. Lázár István  
       feleség Faragó Erzsébet
    1.1. Lázár Ferenc (sz. Pacsér 1836.IX.19.) ref. ház: Pacsér 1859.XII.28.
         feleség Bézi Julianna (Bácskossuthfalva 1842 VIII.7. ref.)
       1.1.1. Lázár Árpád
       1.1.2. Lázár Vilmos (szül: Pacsér 1876.XI.13. megh. 1950.X.30.) ház: Bácskula 
1909.III.16.
                 feleség Heck Berta (szül: Bácskula 1888.VII. 1. megh: 1940.II.13. )
           1.1.2.1. Lázár Vilmos (szül: Bácskula 1910. IV. 3. ref. megh: Bp. 1971.IX.19.) 
ház: 1941.VII.31.
                         feleség: Tingyela Julianna  (szül: Bp. 1946. kat.)
               1.1.2.1.1. Lázár Vilmos (szül: Bp. 1942.VII.8. megh.:Bp. 2006.V.31.) ref. 
ház: Bp. 1965.VII.31. kat.
                                 feleség Cservenka Piroska (szül Bp. 1946) kat.
                     1.1.2.1.1.1. Lázár Vilmos (szül: Bp.1967. III.26. kat.) ház: 2001.IX.
                                       feleség Pataki Timea
                           1.1.2.1.1.1.1. Lázár Zsófia kat. Bp. 2002.VII.8.
                           1.1.2.1.1.1.2. Lázár Vilmos kat. Bp. 2003. XII.20.
                     1.1.2.1.1.2. Lázár Zoltán (szül: Bp. 1973.IV.24. kat.) ház: 1973.IV.
                                 feleség Boros Anikó
                            1.1.2.1.1.2.1. Lázár Zoltán (szül: Bp.1998. VIII.17.

              1.1.2.1.2. Lázár Edit (szül: Bp. 1943.XII.9. kat.) ház: Bp. 1968.
                               férj: Fliegl Attila (szül: Bp.1942.VII. 28. megh: 1994.VIII.23.)
                 1.1.2.1.2.1. Fliegl Attila (szül: Bp. 1969.XII. 10.) ház: Bp. 1996.XI.30.
                                    feleség Vári Tünde (szül. 1971.II.6.)
                               1.1.2.1.2.1.1. Fliegl Attila (szül Bp. 1997.IV.17.)
                               1.1.2.1.2.1.2. Fliegl Beáta (szül: Bp. 1998.XI. 9.)
                               1.1.2.1.2.1.3. Fliegl Márk (szül: Bp. 2001.IV.30.)

                 1.1.2.1.2.2. Fliegl Balázs (szül: Bp. 1973.III.26.) ház: Bp. 1998.XI.12.
                                     feleség Holcsek Bernadett (szül: 1970.VII.12.)
                                1.1.2.1.2.2.1. Fliegl Dalma (szül: Bp. 2000.V.16.)
                                1.1.2.1.2.2.2. Fliegl Hanna (szül: Bp. 2006.VI.19.)

           1.1.2.2. Lázár László (szül: 1911.  ref. Megh: Bp. 1981.IV.20.)
                          feleség Tóth Mária

(A Lázár-családfa Fliegl Attiláné Lázár Edit kutatásai alapján készült)

rokonság többi része is pénzügyőr volt, 
ezért nem akarta, sőt megtiltotta, hogy a 
fia és a családja abból építkezzen lelkileg 
és erkölcsileg, hogy kinek a rokonai. A 
levéltárakban nem kutathattunk, a két vi-
lágháború között nem foglalkoztunk vele, 
csak később kerültek hozzánk a papírok. 

Vili volt Nagybecskereken koszorúzni, 
és ott kapott egy születési anyakönyvi 
kivonatlap másolatot is. A latin nyelvű 
anyakönyvezésből az derült ki, hogy 
Lázár Istvánnak a testvére Lázár Vilmos, 
Lázár Vilmosnak az apját Lázár Pálnak, 
Paulusnak keresztelték.          – b. a. –
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Itt az öregség
Juci néni, éppen amikor lánya utána in-
dulna, hogy a berecki Khell porta polgári 
házának ebédlőjébe átvezesse, egymaga 
lép be az antik bútorokkal berendezett 
helységbe. Botra támaszkodva érkezik, és 
helyet foglal az asztal mellett. Ismerjük 
egymást, már négy-öt évvel ezelőtt, mikor 
fiát, Ödit kerestem, aki éppen nem tartóz-
kodott otthon, friss észjárásával, kitűnő 
emlékezetével jelent meg, és számomra 
imponáló volt, hogy majdnem száz éve-
sen lapunk rendszeres és értő, írásainkat 
elemző olvasója. Hagyom, hogy tetszése, 
kedve szerint indítsa beszélgetésünket, 
amelynek első témája – mi lenne más? – 
az öregség. Csupán abban egyezünk meg, 
hogy mint mindenki, én is Juci néninek 
szólíthassam.
Juci néni: – Vállamra az évek észrevét-
lenül összegyűltek s ránehezedtek. Itt 
az öregség, s elmúlt az élet. Közben sok 
minden összehalmozódott. Mire emlék-
szem s mire nem. Elmondhatom, hogy 
vagy hatszor nehéz operáción mentem 
keresztül. És még volt vagy hat. Ezek ki-
sebbek voltak, nem is számítanak. 
Nagy a család. Ödi összeállította a csa-
ládfát. 
Arra a kérdésre, hogy életének jelentő-
sebb mozzanatait írásban megörökítet-
te-e? – készségesen válaszol:
– Egy hosszabb írásom is van. A menekü-
lést írtam meg. Az a legtömörebb. Pótol-
hatatlan hiba nálam, hogy nem vezettem 
tovább ezt az emlékírást. Jó lett volna, 
ha amire én emlékszem az megmarad a 
gyermekimnek. De most már késő. Pe-
dig én nem voltam híve soha sem a be-

Vállamra az évek összegyűltek és ránehezedtek
Sylvester Lajos beszélgetése a 101 éves Khell Júliannával

(2. rész)
szédnek. Az írás könnyebben ment. Még 
a mai napig is úgy vagyok, hogy mikor 
tollat veszek a kezembe, s amikor levelet 
írok, akkor úgy ömlik belőlem a monda-
nivaló s az írni való. Ilyenkor mondják a 
gyermekeim, hogy a jó öregünknél ismét 
készül valami. Ha az embernek írnivalója 
van, azt ki kell írnia magából. 
– Ödi mesélt nekem a háborús évekről...
– Igen, hát akkor ő már 13 éves volt. El 
kell mondjam vele kapcsolatban, hogy 
az egész menekülés alatt, dacára annak, 
hogy kiskorú gyermek, ő volt a táma-
szom. Életre való volt. Nem volt mit 
együnk, de ő mindig talált valamilyen 
megoldást. 

Folytonos menekülésben
Az Ojtoz völgye a hadak útján című köny-
vembe egy Khell Ödönnel készített mély-
interjút is beépítettem. Kíváncsi vagyok, 
hogy a menekülés párhuzamos emlékei 
miként jelentkeznek nála és édesanyjá-
nál, Juci néni, és fia mit emel ki a háború 
után annyi évtizeddel ebből az emlékhal-
mazból?
– Miért kellett menekülnötök? – kérde-
zem Ödit.
– Jöttek az oroszok. A helyi hatóságok 
felszólították, a lakosságot, hogy hagyja 
el a községet. Szüleim ismerték az állo-
másfőnököt Bereckben, aki rokonunk 
volt. Kaptak egy vagont. Társultunk má-
sokkal, s együtt menekültünk. Édesapám 
a székely határőröknél volt katona, itt, a 
Kishavasban.
– A katonaságtól hogy szabadult? 
– Vitték tovább a hadsereggel, majd Szé-
kesfehérvárnál átcsoportosították. Meg-
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sebesült, s a bécsi kórházba vitték. Akkor 
éppen Bicske városában voltunk, a Bécsi 
úton. Kapott 48 órás eltávozást, hogy a 
családját meglátogassa. Ez a karácsony 
előtti nap volt. Olyan peches volt, hogy 
minket akkor vagoníroztak be, hogy foly-
tassuk az utunkat Tirolba. Közben két 
front, az angol és az orosz front közé ke-
rültünk. Pilsen és Prága között jutottunk 
orosz kéz alá. Érdekes az, hogy karácsony 
éjszakáját egy tatabányai pincében töltöt-
tük. Édesapám is Tatabányán volt azon 
az éjszakán, de egymásról nem tudtunk. 
Mi a vasútállomás pincéjében voltunk, s 
ő valahol benn a városban. Tábori lapon 
tudtuk meg, hogy megsebesült.
– Mit vittetek magatokkal menekülés köz-
ben?
– A legszükségesebb dolgokat. Ruhane-
műt, ágyneműt. Élelmet keveset. Ahol le-
telepedtünk kaptunk támogatást a magyar 
államtól. A zsold egy bizonyos részét kifi-
zették a frontharcosok hozzátartozóinak, 
s ebből tengettük az életünket. A vagonba 
szalmát tettünk, s a szalma tetején alud-
tunk. Csehszlovákiában Traho Uiezd volt 
az utolsó állomás, ahova Tirol helyett el-
jutottunk. Hol az orosz, hol az amerikai 
repülők bombázták a mozgó vonatokat a 
két front között.
Betereltek egy iskolába, mint a juhokat. 
Ott értek be az oroszok. Egy pár nap múl-
va sorba állítottak és behajtottak gyalog 
Prágába. 
– Az oroszok hogy bántak veletek?
– Különösebben nem foglalkoztak ve-
lünk. Esténként a nőket összeszedték, s 
vitték krumplit pucolni. Volt, amelyik 
visszajött, s volt, aki eltűnt valahova. Le-
morzsolódott. Prága felé mentünk gyalog 
vagy húsz kilométert. Minden cuccunk a 
vagonban maradt. Úgy néztünk ki, mint 
az ukrán menekültek, amikor jöttek Ojtoz 
felől át Bereckbe. Egy biciklit egy kenyé-

rért eladtak a menekülők, a párnát egy pár 
tojásért, egy darabka szalonnáért. Húgom 
nem volt egészen egy éves. December-
ben született, s mi augusztusban elmene-
kültünk. 

Útban hazafelé 
– Prágában a magyar követségen me-
nedékjogot kaptunk. Az egyik Benes-
dekrétum alapján. Igazoltattak. A kapus 
szobában. Egy másik ajtón kiengedtek 
az udvarra. Ott állt a teherautó, s arra 
felraktak. Kiszállítottak a Masaryk pálya-
udvarra. Bevagoníroztak. Mind a két ajtó 
mellett volt egy-egy katona. Vittek Ma-
gyarország felé. Menekültkonyhán ten-
gődtünk két hetet. A román követségen 
kaptunk papírokat.
– Mindezt édesanyád intézte?
– Édesanyám és én. És édesanyám húga, 
a nagynéném. Rá egy évre vergődtünk 
haza, 1945. augusztusában. 
– Kapcsolatba kerültetek-e a csehországi 
lakossággal?
– Természetesen. Prágában a játszótéren 
bevegyültünk az ottani gyerekek közé. 
Nagyon ellenségesek voltak. Amint meg-
hallották, hogy magyarul beszélünk, ki-
néztek maguk közül.
– Vonattal jöttetek hazáig?
– Igen, vonattal. Megteltünk tetűvel, bol-
hával, poloskával. Azon versenyeztünk, 
hogy ki fog több tetűt az ingében. A ha-
zautazás Budapesttől Bereckig majdnem 
két hétig tartott. Az ettük, amit egy-egy 
állomáson vásárolni tudtunk. Marhava-
gonban jöttünk. Mikor kaptunk egy-egy 
mozdonyt, az hozott tovább. 
– A legkisebb testvéred, aki néhány hóna-
pos volt, amikor elmenekültetek, hogyan 
bírta a megpróbáltatásokat?
– Bélhurutot kapott, s minden egyéb be-
tegséget. Éppen hogy életben maradt.
– Nagynéném zöldkeresztes védőnő, vé-
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gig velünk volt, s az egészségügyi ellátást 
ő végezte.
– Itthon hogyan találtátok a lakást?
– Ki volt ürítve. Az üzletet kirabolták. Az 
ablakokat betörték. Apám előttünk há-
rom hónappal jött haza az orosz fogság-
ból. Egy szobát, úgy-ahogy berendezett. 
Nagyanyámék is hamarabb hazakerültek. 
Mi is náluk telepedtünk meg. A sok éhe-
zés után jól jött az, hogy nagyanyámék-
nál sok majorság volt. Mindegyre ettük a 
tyúkhúslevest. Emiatt kaptunk egy cso-
mó gyomorsikamlást, amíg megszoktuk 
újra a rendes kosztot. Itthon menekülési 
segélyt sem kaptunk. Hiába adtam be az 
iratcsomót a törvényszékre. Ha Magyar-
országról Magyarországra menekültél, 
akkor nem járt a segély. Észak-Erdély 
akkor Magyarország volt. Azzal dobták 
vissza Szentgyörgyön, hogy nem jár ne-
künk ilyen. Brassóban fellebbeztem. Ott 
megsemmisítették a szentgyörgyi bíróság 
határozatát. De azok Bukarestbe felleb-
beztek, s nekik lett igazuk. 
– A lakást kik ürítették ki? A helyiek?
– Azok. Valami bútort meghagytak. Volt, 
amit azért vittek el – például a zongorát – 
hogy megőrizzék. Ezeket megmenekítet-
ték, és mikor hazaérkeztünk visszaadták.

Beszélgetésünket Juci nénivel folytat-
juk:
– Úgy emlékszem Juci néniéknek 1916-
ban, ahogy a régiek mondják „az első ro-
mán betöréskor”is el kellett menekülniük. 
Ez miként esett meg, hogyan történt?
– Igen, 1916-ban menekültünk el, és 
’17 tavaszán jöttünk vissza. Vonattal 
vittek. Édesapám állomásfőnök volt 
Gyergyóvaslábon. Kapott vagont, s így el 
tudtunk menekülni. Édesapám nem tudott 
velünk jönni, mert neki nem volt szabad 
elhagyni a munkahelyét. Így nagymama 
maradt velünk. Hárman voltunk testvé-

rek. És akkor született egy kicsi babája 
édesanyámnak. Háromnapos gyermek-
ágyas volt, amikor elindultunk. Beteg lett 
már a vonaton. Negyven fokos láza volt. 
Amikor Budapestre érkeztünk, akkor a 
mentőorvosok végig vizsgáltak, hogy 
van-e valakinek segítségre szüksége. 
Amikor látták, hogy édesanyám milyen 
súlyos beteg, akkor mondták, hogy ebben 
az állapotban nem lehet tovább menni. 
Meghal a vonaton. Tulajdonképpen min-
ket nem Budapestre, hanem a Dunántúl-
ra irányítottak. Édesanyámat bevittük a 
Bethesda kórházba. Ez, azt hiszem, még 
most is működik. Ott mindent megpró-
báltak, hogy megmentsék, de csak meg-
halt három hónap múlva. És a kicsi baba 
is, egy hét múlva a szintén meghalt. Ott 
vannak eltemetve Budapesten, a Farkas-
réti temetőben. 
Édesanyámat Bethlen Margit írónő is 
ápolta. A menekülteket nagyon felkarol-
ta. Édesanyámat megsajnálta. Négy kicsi 
gyermekkel, mindössze harminc éves 
volt. Menteni kell mindenképpen. Min-
dent elkövettek, hogy megmentsék, de 
nem sikerült. Ha akkor lett volna antibio-
tikum, akkor életben marad. Nem gyer-
mekágyi lázban halt meg. Kapott egy kö-
zépfülgyulladást. Ez felment az agyára. 
Agyhártyagyulladásban halt meg. 
– Akkor a két világháborúban vonatoztak 
bőven...
– Az első menekülés egy hétig tartott. Ez 
alatt megérkeztünk Budapestre. A máso-
dik menekülés idején volt úgy is, hogy 
egy hónapig voltunk vagonlakók. Ez bor-
zasztó volt. Azt az időszakot írtam meg, 
amíg menekülésben voltunk. Pontosan 
egy évig. Innen elmentünk augusztus 
végén, és ’45 augusztusában érkeztünk 
vissza. Ez alatt az idő alatt borzasztóan 
megváltoztak az életkörülmények. Min-
denki csodálkozott, hogy én nem búsu-
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lok. Menekülés előtt a jólét tetőfokán 
voltunk. Mindenünk megvolt, amit csak 
el lehet képzelni. Két cseléd...saját te-
niszpálya, bejárónő...És amíg odavoltunk 
teljesen kirabolták az üzletet. Vegyes-
kereskedés volt, most ABC-s üzletnek 
lehetne mondani. Az égvilágán minden 
volt benne. Ezen kívül volt egy raktárunk 
is a faluban. Azt is kirabolták. Készpénz 
nem volt, mert ami befolyt, az forgótőké-
nek kellett. Egy kereskedő nem holt tőké-
be, hanem forgótőkébe rakja a pénzt. Ez 
a forgótőke is elment a háború alatt. És 
maradtunk koldusszegények. A szó szo-
ros értelmében egy szál ruhában jöttünk 
haza. Abban, ami rajtunk volt. Amíg az 
egy szál kombinémat megmostam, mez-
telenre vettem fel a ruhámat. Jutka akkor 
volt egyéves és nyolc hónapos. Nem volt 
ruhája. Nem volt amivel kicseréljem. 
Hosszú ujjú volt a ruhám. Levágtam a két 
ujját, s ebből varrtam egy ruhácskát, hogy 
neki is legyen. Ez jellemző volt az akkori 
szegénységre. Ez már ’45-ben történt.
– Hogyan fogadták, amikor hazajöttek 
Bereckbe?
– Nagy-nagy szeretettel. Amíg mene-
külésben voltunk nem tudtunk hírt adni 
magunkról. Azt hitték, hogy lebombáz-
tak valahol, s elpusztultunk. A hazajö-
vetelünk olyan szenzáció volt, hogy a 
szomszédok, és még a szomszéd falusiak 
is segítettek rajtunk. Élelemmel. Nyitva 
volt az ablak, s valaki azon betett egy 
koszorú hagymát. A másik egy néhány 
almát, egyéb gyümölcsöt. Ha mentem, 
hogy vegyek egy liter tejet, adtak, de a 
pénzt nem fogadták el. Ennek az volt az 
előzménye, hogy az akkori kereskedelem 
nem olyan volt, mint a mostani. Nem volt 
pénzhajhászás. Nem tették azt célponttá, 
hogy két-három hónap alatt egy kereske-
dő gazdag legyen. Majdnem száz éves 
volt akkor már a cég. A kereskedelem jó-

részt az örmények kezében volt. Apósom 
készpénzt gyűjtött, s nem birtokot. Azt 
betette a kézdivásárhelyi nagytakarékba. 
Főrészvényes volt. 
Azzal vigasztaltam magamat a háború 
alatt, hogy sok a részvényünk. Volt egy 
kicsi bőrönd, s abban, ha jól emlékszem 
volt vagy háromszáz darab bankrészvény. 
A bőrönd tele volt. Azzal tisztában vol-
tam, hogy itthon már nem találunk meg 
semmit, de hát az akkora érték volt, hogy 
azzal az életet újra lehet kezdeni. És az ott 
maradt Prágában, ahol menekültként le 
voltunk telepedve. A csehek nem enged-
ték, hogy elhozzuk. Az mind elveszett. 
Mikor azt kérdezték tőlem, hogy nem bú-
sulok és nem panaszkodom, hogy a gaz-
dagságból ilyen helyzetbe jutottunk? Én 
pedig soha egy könnyet nem ejtettem a 
szegénység miatt. Nem sirattam, hogy el-
veszett a vagyon, s boldog voltam, hogy 
isteni csoda történt, egytől-egyig megva-
gyunk, s a gyermekeink is, ha betegek is 
néha szegénykék, gyengék, de életben 
hazakerültünk s a család együtt van. 
– A menekülés évében, amit széthordtak, 
abból mi került vissza,
– A bútorok legtöbb része a szomszé-
dokhoz került. Voltak nagyobb darabok, 
azokat nem tudták megmozdítani. Mikor 
a menekülésből hazakerültünk, akkor 
sokan visszaadták azt, ami hozzuk ke-
rült. Érdekes története volt a zongorának. 
Orbán Árpinak, akit maga is ismer, me-
gyei tanácselnök is volt, szóval neki az 
édesapja, Lajos bácsi katona volt. Árpi 
az édesanyjával volt otthon. Az ő házuk 
nem az útmentén, hanem bennebb, eldu-
gott helyen volt. Az oroszok amit meg-
foghattak, azt elvitték. A bútordarabokat 
is. A zongorát Árpi s az édesanyja elvitték 
hozzuk. És betették a csűrbe. Szénával le-
takarták és megmentették.

Folytatjuk
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Az örmény katolikusok a magyar ró-
mai katolikusokhoz hasonlóan a ma-
gyar nemzeti célkitűzéseket támogat-
ták – derült ki egy marosvásárhelyi 
előadáson. 

Tamási Zsolt történész
A különböző erdélyi katolikus rítusok au-
tonómiájáról esett szó azon a találkozón, 
amelyet a Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület szervezett 
szerdán a helyi Deus Providebit Házban 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Fő-
egyházmegye ezeréves fennállásának al-
kalmából. A rendezvényen Tamási Zsolt 
történész Erdélyi katolikus rítusok auto-
nómiája 1848-ban. Örmények kényszer-
pályán címmel tartott előadást. 
A több mint egyórás, rendkívül jól doku-
mentált előadás során Tamási abból indult 
ki, hogy az 1848–49-
es szabadságharc és 
forradalom ideje alatt 
a katolicizmus három 
rítusban volt jelen Er-
délyben, hiszen a ró-
mai katolikus mellett 
megtaláljuk a román 
görög katolikus és az 
örmény egyházat. A 
történész megállapí-
totta: annak idején a 
katolikus örmény–
magyarok és a római 
katolikus magyarok a 
forradalom támogatói 
lettek, míg a görög 
katolikus románság az 
ellenforradalom szol-
gálatába sodródott. 

Az erdélyi katolikus rítusokról 
tartottak előadást Marosvásárhelyen

Ebben igen fontos szerepe volt mind 
Bécsnek, mind a Vatikánnak. 
Erdélyben a római katolikus klérus már 
a forradalom kezdetén a magyar nemzeti 
érzelmeknek adott teret és hangot, álla-
pította meg a történész. Antidinasztikus 
propagandát fejtett ki, viszont amikor 
elkezdődtek az őszi ellenforradalmi ese-
mények, a szabadságharc szolgálatába 
állt. Ez a magatartás az örmény katolikus 
klérust is ugyanúgy jellemezte, viszont a 
görög katolikus egyház álláspontja egé-
szen másként alakult, annak ellenére, 
hogy mindkét rítus Bécs támogatásával, 
nagyjából egy időben jött létre. 
Tamási rámutatott, hogy az erdélyi ör-
mények ősei Moldvában még nem vol-
tak annyira összetartók. Mivel Erdélybe 
jövetelükkor ismerték a román nyelvet, 
kezdetben idegenekként kezelték őket és 

ez gátolta előrehaladá-
sukat, szabad fejlődé-
süket. Az örmény vá-
rosok alapításának a le-
hetősége a vallási unió 
feltétele volt abban a 
formában, ahogy azt 
IV. Jenő pápa Exsul-
tate Deo enciklikája 
biztosította: az örmény 
népesség katolikussá 
válása által. Nehézsé-
get jelentett kezdetben, 
hogy az erdélyi katoli-
kus papok nem beszél-
tek örményül, az ör-
mény lakosság viszont 
nem tudott latinul. 
Ezért olyan térítők-
re volt szükség, akik 

Lászlóffy Csaba

A legenda hamuja
már végiggondolni sem kell
még egy ingerült szélroham
csak a szem káprázik csillagokat
a kéz még kinyúlna a pernye után
de levetkőzött a hús
a hit
a csonttalanig
a hontalanig

hiábavaló hősködés
turkálni benne
hisztéria
hallucináció

és mégis
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Tamási Zsolt

románul és örményül is beszéltek. A 
katolizálási folyamatban oroszlánrésze 
volt Oxendius Verzirescunak (Verzár 
Oxendius), aki 30 ezer örményt katoli-
zált annak fejében, hogy anyagi és más 
természetű előnyöket ígért nekik, bele-
értve a városalapítási jogot is. Oxendius 
volt az erdélyi örmény püspökség első 
és utolsó püspöke. A történelmi és val-

lástörténeti fordulatok eredményekép-
pen néhány évig, 1697–1712 között az 
erdélyi római katolikus egyházat is ő 
vezette. 
Az adott kort számtalan más szempont-
ból is elemezve Tamási Zsolt megállapí-
totta: az 1848–49-es események idején 
a görög katolikus románságnak a nem-
zeti öntudata megerősödött, sikerült 
megfogalmazniuk és támogatást sze-
rezniük ahhoz, hogy egyházuk önálló-
sodjon, és létrejöjjön a görög katolikus 
érsekség. Ezzel szemben az örménység 
a korábbi asszimilációs törekvések és az 
erdélyi püspökök rájuk irányuló jogha-
tóság-kiterjesztésének eredményeként 
– a kulturális autonómiát leszámítva – 
a teljes integrálódás mellett döntött, s 
a későbbiekben sem tagadta meg 1848 
örökségét.

Máthé Éva
(Megjelent: Eklézsia 2009. szept. 4.)

  

Az idei erdélyi barangolásunk egyik 
állomása Székelykeresztúr volt, ahol 
látogatást tettünk a Gyárfás kúria múze-
umában.
A XIX. századi térkép tanúsága szerint 
a Fő téren volt a ma is látható Lázár féle 
vendéglő. A római katolikus plébániától 
kezdődően takaros örmény kereskedő 
házak sorakoztak egymás mellett.
A korabeli visszaemlékezések szerint 
Lengyel József székelykeresztúri se-
bész – magyarörmény látta utoljára Pe-
tőfi Sándort, mielőtt elesett Segesváron 
a csatatéren.
A tárlatvezető a Székelykeresztúron élt 
örmény családok közül az alábbiakat 
sorolta fel: Papp, Ajvász, Szenkovits, 

Örmény nyomok Székelykeresztúron
Novák, Kabdebo, Patrubán és Lázár, 
valamennyien kereskedők voltak.
A székelyudvarhelyi örmény találko-
zón találkozhattunk székelykeresztúri 
örménnyel is: az Ajvász – Papp – 
Szenkovics – Elekes család tagjával. 
Megindult úgy Székelyudvarhelyen, 
mint Székelykeresztúron is a magyar-
örmény közösség szerveződése, mely a 
Bodurján családnak, és id. Szálasy Fe-
renc úrnak köszönhető. A közös örmény 
gyökerek felkeltik az összetartozás igé-
nyét a múlt értékeinek közös megélésé-
re, a kultúra ápolására, csak kell egy kis 
biztatás hozzá. Most úgy látszik sikerült. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület segít ebben.     I. S.
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A nagy kiáltozásra valahonnan előkerült 
a falu szolgálatos baktere, és ő mesél-
te el lelkileg összeomlott bátyámnak: 
az édesanyja ezelőtt három nappal ki 
kellett költözzön a házból, mivel arra 
szüksége volt a milicistáknak. Reggel 
kilenc órakor felszólította a párttitkár és 
a milicista parancsnok, hogy estére üre-
sítse ki a házat, minden bútort, ami ott 
marad, a milícia elkoboz. Híre futott a 
faluban, déli harangszókor megjelent a 
házunk előtt hét lovas szekér és tíznél 
több Tószegi (utca) jótevőnk, sötétedés 
előtt a ház üresen maradt a milicisták 
legnagyobb haragjára, mivel nem volt 
mit elkobozzanak.
Elképzelhető egy holtfáradt fiatalem-
ber lelkiállapota, aki egy kis pihenésre, 
otthonra vágyva, az anyai ölelés helyett 
nyomdafestéket nem tűrő gorombaság-
gal lett megalázva egy senkiházi által.
1953. december 2-án, öt nappal a 20-
ik születésnapom előtt, 400 regruta 
társammal (mind kulák gyerekek) be-
vagoníroztak Marosvásárhelyen. Rö-
vid utazás után megérkeztünk Monor 
község határába, Beszterce megye. A 
szerelvény nyílt pályán állt meg, akkor 
láttuk jövendőbeli kaszárnyánkat. Szán-
tóföldre épített öt db kollektív istállóra 
emlékeztető épület csoport „Mautner 
WC”-vel és bokáig érő sártengerrel.
Egy egyemeletes, faágyakkal bútorozott 
barakkba 100–120 „lapáthuszár” lett el-
helyezve. Az építők azelőtt való nap fe-
jezhették be a munkát, mivel a falakból 
felhőszerűen ömlött a pára, a téglából 

Szálasy Ferenc (Székelyudvarhely)
Sóvidéken élő örményszármazású 

magyar katonaköteles ifjak munkaszolgálaton
(2., befejező rész)

épített melegítő kályhákból pedig az 
agyag illatú gőz.
Képzeljük el, egész éjjel annyi mosdat-
lan ember bűze és lábszaga, a falakból 
és kályhákból kicsapódott párával, gőz-
zel keveredve micsoda egészséges, dús, 
szocialista levegőt biztosított huszon-
éves szervezetünknek. Nem véletlenül 
neveztem magunkat mosdatlanoknak, 
sajnos ennek bizonyítéka a vízhiány volt. 
Sehol a közelben nem volt kút, vagy fo-
lyó, az étel késztéséhez szükséges vizet 
is autó szállította naponta tartályban, 
amiből mosakodásra fél liter sem jutott 
fejenként. Jól emlékszem, megérkezé-
sünk után a tizennegyedik nap kaptunk 
egy nagyobb tartálytisztálkodásra szánt 
vizet, 3–4 m3-t. Én kb. 220 nálamnál 
élelmesebb bajtársam után tudtam meg-
mosakodni derékig, ami akkor felért egy 
szovátai habzó gyógyfürdővel.
Tekintettel arra, hogy a vasutak karban-
tartásával foglalkoztunk, fegyverünk a 
lapát, csákány meg talicska volt. 1954. 
december 14-e körül szürkületben ér-
kezett egy szerelvény kb. 30 vagon 
homokkal. Este hét órakor mentünk 
ki a vasúti pályára leüresíteni a vago-
nokat. A dermesztő 15 fokos hidegben 
felmásztunk a vagonokra és kezdtük 
lapáttal, csákánnyal vágni a homokot, 
amely azonban úgy össze volt fagyva, 
mint egy kőtömb. Ahogy csákányoltunk 
a sötétben a homok úgy szikrázott, mint 
a csillagszóró, szerszámunk úgy ugrott 
vissza mintha tömörgumiba vágtuk vol-
na. Rövid tárgyalás után parancsnokunk 
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és a vonat vezetője aláírtak egy átadá-
si – átvételi bizonylatot a homokról, a 
szerelvény, ahogy jött szép lassan úgy 
távozott.
Mivel Monorban mind csak magyarajkú 
katonák voltunk és összetartóak, 1954. 
január elsején áthelyeztek Itcan-ba, 
Suceava megye, szintén a vasutak kar-
bantartásához, ahol csak bucovinai fiuk 
voltak.
Röviddel letelepedésünk után többek 
között érkezett három maros-menti és 
egy régen-környéki magyar regruta. A 
maros-mentiek jehovis-
ták, hívők voltak, a régeni 
pedig szombatista, mind 
mélyen vallásos meggyő-
ződésűek. A három jeho-
vista nem akarta felvenni 
a munkaszolgálatos ka-
tonaruhát, mert a blúzon 
parulé volt, a sapkán pe-
dig csillag. A szombatista 
felöltözött, de szombaton 
semmiképpen sem dolgo-
zott.
A Gh.GH.DEJ sztálini 
politikája meg a szekuritáté könyörte-
len diktatúrája vigyázott  arra, hogy a 
munkaszolgálatos katonák közül senki 
se haljon meg, nem lőttek le senkit, nem  
vertek egészen holtra, de a durvaság 
meg a pszichológiai terror nem ismert 
határt. Történt 1954 januárjában, hogy a 
három jehovista fiatalembert, akik meg-
tagadták az „egyenruhába” öltözést, 
több napon át, lábuknál megkötözve 
negyedórákat, félórákat eresztették le 
egy kútba. Több napi kínzás és másfaj-
ta embertelen kísérletek után, vezető-
ink rájöttek, hogy ezeket az embereket 
nem lehet megtörni. Kompromisszumos 
megoldás született, a sapkáról lekerült a 
csillag, a blúzról a parulé. A szombatis-

ta kollegánk esetében, mivel a szombati 
napon a fentiekhez hasonló meggyőző 
munka után sem volt hajlandó dolgozni, 
magas rangú tiszti karunk azt a humá-
nus megoldást választotta, hogy minden 
szombat reggel, mikor mi kiszedtük 
eszközeinket a szerszámos ládából, a 
barátunkat abba zárták, ameddig mi a 
munkából visszatértünk, és szerszáma-
inkat helyükre kellett tegyük. Fiatal és 
vallásos kollegánk hiába volt ládába 
zárva minden szombaton, vasárnap a 
normáját el kellett végezze.

Román nyelvtudásunk ál-
talában gyenge volt, egye-
sek semmit sem értettek. 
Történt, hogy egy udvar-
helyi iskolatársammal 
együtt voltunk egy ba-
rakkban. Egyik nap Árpi 
barátom panaszkodik: – 
Te Feri, nem értem, ezek 
a románok olyan pofátla-
nok, mindenik egyszer-
re két szivarat kér. „Mái 
Arcadiu d-o tigará”. Erre 
ő kivett kettő cigarettát, 

és oda adta, aki kérte.  Mondtam: – Te 
Árpi, ha nem érettségiztél volna, nem 
csodálkoznék, mert Viorel hadarva azt  
akarta mondani: Mái Arcadiu dám mie 
o tigará. Erre Árpi: – A fene egye meg, 
hogy nem tudtam neked hamarabb szól-
ni, mennyi szivarom megmaradt volna.
1955 tavaszán Vama községben, 
Suceava megye, fafeldolgozó üzemben 
dolgoztunk. Történt, hogy az egyik ro-
mán barátommal a faluba mentünk vá-
sárolni. Belépve az üzletbe barátom két 
tubus fogkrémet kért. Az elárusító hölgy 
barátságosan felelte, sajnos nem tud ki-
szolgálni, mivel a szezoncikkek még 
nem érkeztek meg. Ezzel kapcsolatosan 
jut eszembe, hogy április hónapban ol-

Szálasy József – Jóska bá-
csi –, jó modorú, humoros 
kereskedő volt Korondon, 
majd a bécsi-döntés után 
Marosvásárhelyt a Lázár 
Vilmos utca sarkán nyitott 
üzletet. Törte a fejét, mit 
csináljon, hogy az üzlet 
fellendüljön.
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vastam az egyik központi napilapban: 
egy angol kutató csoport felmérése sze-
rint Romániában évente átlag két tubus 
fogkrémet használ el egy lakos. Még az 
is kiderült a felmérésből, vannak csalá-
dok, ahol ennek minden tagja ugyan az-
zal az egy fogkefével mossa fogát, néha. 
A fentiekből szomorú, de kitűnik, hogy 
nálunk Romániában ötven év elteltével 
sem érkezett meg a „szezon”, valamint 
az említett „szezoncikkek” kora. Az út, 
melyen haladunk, azonban biztató.
1955-ben Lucocesti községben, Suceava 
mellett dolgoztunk egy új alagút építé-
sénél, kb. 350-400-an, rettenetes mun-
kakörülmények közt. Azt a tényt, hogy 
politikailag megbízhatatlanoknak vol-
tunk minősítve, semmi sem bizonyítja 
hűebben, mint az, hogy még parancsno-
kunknak sem volt fegyvere, kivételt ké-
pezett a politikai tiszt, aki rendelkezett 
pisztollyal. Az őrséget a bejáratnál lévő 
bakterházban csináltuk, fegyverünk 
egy jómarkolatú bot volt. A bakterház 
oldalán egy nagyobb vasdarab lógott, 
mellette egy kalapács, szükség esetén 
ezzel lehetett kommunikálni. Volt egy 
kürtöse a tábornak, kicsit kolontos mol-
dovai fiú. Egy alkalommal kürtösünk-
nek rémálmai lehettek, kiugorva az ágy-
ból kétségbeesetten fújta a riadót, mire 
mindannyian kirohantunk az udvarra, 
futottunk össze-vissza, mint az anyátlan 
csirkék, ameddig megtudtuk az igazat, 
meg azt, hogy parancsnokunk a Szőké-
nél van, „házi őrizetben”.
Befejezésül megtoldanám még eggyel-
kettővel az örményekről szóló anekdo-
ták tömegét. Szenkovits János barátom, 
lévén Korondon sikeres szövetkezeti 
elnök, 1971-ben megépíttette a község 
első modern vendéglátó egységét, az 
Árcsó motelt. Ennek a falu nagyon ör-
vendett, remélte, hogy ez volt az első 

lépés a korondi volt Árcsó fürdő visz-
szaállításához, amely 1892–1921-ig az 
örményszármazású Gáspár Gyula és 
felesége, Szongott Veronika tulajdoná-
ban volt, és élte fénykorát. Örököseik, 
Gáspár, Károly és Sándor a háború utáni 
nehéz gazdasági viszonyok ellenére el-
sőbbséget adva a jólétnek és a szórako-
zásnak, a fürdő a bank tulajdonába ju-
tott. Ez pedig nyereségvágyból mindent 
kegyetlenül letarolt. Visszatérve mon-
dani valómhoz, János barátomban is élt 
az örmény bohémság élvezete. A mo-
telben tartott sok „protokollum” után, 
egy alkalommal nagyon későn érkezett 
haza kicsi, de jóhangulatú társaság-
gal. Kopogtatott az ajtón: „Júlia eressz 
be!” „Nem eresztelek!” – megismételte: 
„Júlia  légy szíves eressz be!”, „Nem 
eresztelek”, energikusan: „Júlia azonnal 
eressz be, mer ezt a házat az  én apám 
építette!”, a válasz nem késett: „Az is-
tállót is a Te apád építette”.
Szálasy József, – Jóska bácsi – jó modo-
rú, humoros kereskedő volt Korondon, 
majd a bécsi-döntés után Marosvásár-
helyt a Lázár Vilmos utca sarkán nyitott 
üzletet. Törte a fejét, mit csináljon, hogy 
az üzlet fellendüljön. Gondolatait tett 
követte, két úriember egy hónapon át 
járta Vásárhelytől Udvarhelyig, Régenig 
és Dicsőszentmártonig az üzleteket és 
Szálasy József-féle sütőport és vanília-
cukor port keresett, persze eredményte-
lenül. A hónap eltelte után Jóska bácsi 
elegánsan egy taxival megjelent a kör-
nyék üzleteiben és rendkívüli udvarias-
sággal ajánlotta az ő gyára által készített 
vaníliacukor és sütőporokat. Az inasok, 
segédek mindenütt mondták, főnök úr 
tessék vásárolni, mert hetek óta minden-
ki ezeket keresi.  Az üzlet bejött, a porok 
kimentek, a szavatolási időből.

Vége
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Fejér Ákos életének sum-
máján töprengve nem 
nehéz eljutnunk és meg-
állapodnunk annál a gon-
dolatnál, hogy ott, ahol 
egyszer lélegzetet vehetett 
hozzálátott legnagyobb 
művének megalkotásá-
hoz: közösséget teremtett. 
Olyan fiatalokból, felnőt-
tekből, amilyenek éppen 
voltak. Abroncsként fogta 
össze a gyermekeket, a si-
heder korúakat és az idős 
embereket is, mint kádár a 
hordó dongáit, hogy azok 
többé szét ne eshessenek. 
Ha szülőföldjére, Gyimesbükkbe lá-
togatott, akkor ott, ha Lisznyópatakon 
tanított, akkor ezen a piciny települé-
sen, ha Mikóújfaluban kellett pedagó-
gusként tanyát vernie, akkor itt, és ha 
Sepsiszentgyörgyre szólította hivatása, 
akkor ott formált közösséget. De ha bi-
cikliseivel Európa és Kis-Ázsia úttalan 
útjain pedáloztak, akkor azzal a csapat-
tal alkotott közösséget, de közösséggé 
formálódtak itthon a szülők, rokonok a 
falubéliek, akik aggodalommal és büsz-
keséggel követték gyerekeik hatalmas 
fizikai energiákat igénylő útjait, s kö-
zösségekké álltak össze azok is, akikkel 
a Rekordok Könyvébe kívánkozó útjai-
kon kapcsolatba kerültek a csapattal.

Sylvester Lajos
Ablak a lélek világára

Fejér Ákos mikóújfalusi emléktáblájának avatására

Volt egy ember – illetve van egy ember, mert szelleme számunkra példakép és 
ma is itt él közöttünk –, aki megnyitotta előttünk Európa kapuit, amint ezt az 
igeként életútjának be nem fejezett posztumusz kiadású könyve elé címül vá-
lasztották.

És történt mindez azokban az időkben, 
amikor a kommunista diktatúra sokfalú 
ketrecébe zárva kerestük azt a rést, hogy 
Isten szabad egéből egy darabkát láthas-
sunk. Ákos igényessége, leleményessé-
ge, kitartása, csodálatra méltó akarat-
ereje, mint gátfutó, úgy hagyta maga 
mögött ezeket az akadályokat.
Bárhol is volt, bármit is épített, mert 
örökösen építő, alkotó ember volt, li-
balegelőből alagcsövezett sportpályát, 
hozzá lelátót és a pályához vezető uta-
kat, öltözőket, bármit minden a közös-
ségépítésbe torkollott. Akkor is, ha Úz 
völgyében hatalmas kondérban öreg 
harcosoknak és unokáiknak, ismerőse-
iknek készített pityókatokányt. Nem-

Fejér Ákos emléktáblája előtt
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csak a főztje, maga is ízes ember volt, 
rejtőzködő, bújkáló humora, frappáns 
szófűzése, és csak futólag jegyzem 
meg, hogy azt az arcát, amely a tollfor-
gató embert felmutathatta volna, s ami 
a Megnyitottam előttetek Európa ka-
puit című visszaemlékezéseiből elénk 
villan, alig ismerjük, de annyira igen, 
hogy fogalmat alkothassunk, hogy ez 
a sámánok fanatizmusával megáldott, 
messianisztikus férfiú mire vihette 

volna, ha emlékiratait összehozza, 
mert az, amint Csapnál átlépik a Nagy 
Szovjetunió határát, vagy amint  Fel-
vidéken egy vidéki boltban a disznó-
húskonzervek szerzéséhez egy egész 
kondát alakítva eljátsszák, nyelvisme-
ret hiányában négykézláb mászkálva 
röfögnek, az az írásos helyzetteremtés 
remeke.
Itt és most Mikóújfaluban azért járom 
annyiszor körbe Fejér Ákos közösség-
teremtő képességeit, mert, úgy vélem, 
ez most számunkra a legnagyobb hi-
ánycikk. E nélkül pedig szétesik, da-
rabjaira hull az életünk. Nincs sportpá-
lya, emlékjel sincs a falu végén, vagy 
az iskola falán. És nincs, nem lesz auto-
nómia, semmi nem lesz Székelyföld se, 
ha nem vagyunk képesek Fejér Ákos 

módjára a semmiből is valami mást, 
világot teremteni, ha kemény, sokszor 
ember feletti munkával nem küzdünk 
meg érte.

Figyeljük meg, hogy a mi Ünnepelt 
Emberünk holtában is közösségformáló 
személyiség. Képes összehozni bennün-
ket emlékkő, emléktábla avatásra, kop-
jafaállításra, mert ott ahol Ákos eljárt 
ilyen emlékjelek is születnek, környe-
zetismereti túrákon, tantárgyversenye-
ken találkozunk vele.
Fejér Ákos a legsötétebb években nyi-
tott ablakot Európára, de a lélek világá-
ra, a hit mezeire is. Élete nagy élménye 
volt, amikor siheder legényként Erdély 
nagy püspöke, Márton Áron mellett 
teljesített lovas őrzővédő szolgálatot. 
Szabadságuk, életük, életpályájuk koc-
káztatása árán is. Gyimesbükk szerel-
mese, a csíkszépvízi, erdélyi magyar-
örmények ama ágához tartozó, amely 
Erdélynek, a magyarságnak annyi ön-
feláldozó hőst küldött. A családhoz, 
rokonokhoz, barátokhoz, az egész kö-
zösséghez hű férfiakat és asszonyokat, 
akik ezt az adományt ez alkalommal 
eme kőtáblába vésve örökítik és köszö-
nik meg.
Fejár Ákos kőkemény lelkialkatú, nagy 
teherbírású férfiú, határozott, karizmati-
kus egyéniség volt. Ez a kép maródott 
és ivódott belénk, akiknek megadatott, 
hogy túléljük ennek a képnek a meg-
testesítőjét. Ezért illő dolog, hogy itt, 
Mikóújfaluban kőbe faragott képe is 
maradjon, az iskola és az egész község 
népének sziklakemény jelleme a Fejér 
Ákos-i örökség részét képezze.

Isten áldja és éltesse emlékét, de igye-
kezzünk őrizni, példaképpé emelni mi 
is!

Közösséget teremtett könyveivel is
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Szomorújelentés

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, rokon, jó barát és szomszéd
Lázár Alfréd

ny. jogász az Örmény Katolikus Egyházközség gondnoka
2009. szeptember 2-án, életének 77., házasságának 52-ik évében, nemes lelkét visz-
szaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2009. szeptember 4-én du. 15 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint az ör-
mény katolikus temető kápolnájából a családi sírboltba.

Lelked a Mindenhatóé
Tested az anyaföldé 

Emléked Mindnyájunké
Szívükbe zárják felesége Gitta és szerettei.

Emberségét, jóságát, szeretetét hagyta nekünk örökségül.
Virrasztás csütörtökön 18.30-tól az örmény katolikus templomban.
(Részvétnyilvánítást a temető kápolnájában 12 órakor fogadunk.)

Gyászoló szerettei
Gyergyószentmiklós, 2009. szeptember 3.

Ifj. Gabányi János:
Balázs-Bécsi Attilla „A szamosújvári 

magyar-örmény katolikus teme tő monográfiája” című 
könyvének névmutatója

(4. rész)
A név után levő szám a monográfiában megjelent oldalszámot jelöli, füg getlen attól, hogy 
szövegben vagy képaláírásként jelenik meg az illető családnév síremléke a kötetben.
151. Gabányi János 27
152. Gábrus Zakhar 36 
153. Gajzágó 50
154. Gajzágó Emánuel 69
155. Gajzágó 

Emmánuelné sz. Bá-
rány Mária 69 

156. Apanagyfalusi 
Gajzágó László 54

157. Dr. Gajzágó László 
52

158. Özv. Dr. Gajzágó 
Lászlóné sz. Lázár 
Karolina 52 

159. Gajzágó Mária 52
160. Apanagyfalusi Dr. 

Gajzágó Sándor 54 
161. Gajzágó Sándor 52
162. Gajzágó Veronika 52 
163. Gálffi Róza 83
164. Gecző Katalin 30
165. Gogomán Domokos 59 

166. Dr. Gopcsa Jakab 71
167. Dr. Gopcsa Jakabné 

sz. Osztián Ilona 71 
168. Gopcsa Joáchim 72
169. Gopcsa Joáchimné 

sz. Donogán Máría 72 
170. Dr. Gopcsa László 66
171. Gopcsa Péter 66 
172. Gorove Máría 92 
173. Govrik Anna 68 
174. Govrik Gergely 68 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015 Budapest, Donáti u. 7/A, 
adószáma: 18085590-1-41, elnök: dr. Issekutz Sarolta) 2008. évben a személyi jö-
vedelemadó 1 %-ából az APEH-tól 617 024 Ft-ot kapott a felajánlóknak köszönhe-
tően, amelyet ezúton is hálásan megköszönünk.
A kapott összeget a 2008. év folyamán az egyesület az alábbiakra használta fel:
Internet költségeire                                                    133 326 Ft
Telefonköltségre                                                                   200 413 Ft
Postaköltségre                                                                       30 920 Ft
Egyéb működési költségekre (irodaszer, tisztítószer stb.)     100 383 Ft
Könyvek beszerzésére                                                               67 725 Ft
Eleméri (Szerbia) római kat. templom (Kiss Ernő aradi vértanú 
nyughelye) restaurálásához  küldött adományból                   84 257 Ft
                                                    Összesen:                             617 024 Ft
Budapest, 2009. szeptember 15.
 dr. Issekutz Sarolta 
 elnök

Közlemény
  

192. Izmail Mária 55 
193. Jakab Zsuzsa 60 
194. Jakabb Istvánné sz. 

Gorove Mária 92 
195. Jakabbfy Emánuelné 

sz. Novák Margit 35 
196. Jakabfi Zsuzsána 60
197. Jimán Petru 41 
198. Kádár József 40
199. Kádár Pál 40 
200. Kádár Zoltán 40 
201. Id. Kapatán László 79 
202. Kapatán Anna 79 
203. Kapatán Kristóf 79
204. Kapatán Kristófné 

sz. Kassay Rozália 79 
205. Kapatán László 79
206. Id. Kapatán Lászlóné 

sz. Flora Anna 79 
207. Kapatán Mária 79
208. Dr. Kapatán Márton 79 

209. Kappingyán Hanka 77 
210. Karácsonyi Gyula 77
211. Karácsonyi Gyuláné 

sz. Kappingyán 
Hanka 77 

212. Karátsonyi Terka 77
213. Kassay Rozália 79
214. Kasza Gerőné sz. 

Nyegrutz Anna 77 
215. Kehes Joachim 38
216. Kepri Anna 68
217. Kepri Rebi 78 
218. Kerpit József 55
219. Kerpit Kristóf 55 
220. Kiánek András 41 
221. ifj. Kiánek András 41 
222. Kiánek Bözsike 41
(Megjelent Magyarörmény 

Kulturális Lapok
 VI. évf. 1. sz. 2004. 03.)

Folytatjuk

175. ífj. Govrik Gergely 68 
176. Govrik Gergelyné 

sz. Korbuly Anna 68 
177. Govrik Tivadar 68
178. Govrik Tivadarné sz. 

Verzár Anna 68
179. Görög Rebeka 83 
180. Gránátir Alujza 41 
181. Haraga Mária 77 
182. Harípp Donovák 49 
183. Harmath B. Lujza 83 
184. Hertz Anna 53
185. Ifj. Hertz Kristóf 42 
186. Hermann János 65 
187. Hermann Jánosné sz. 

Hollosy Rozália 65 
188. Hevul Jánosné sz. 

Simai Mária 42
189. Hollosi Rozália 65 
190. Hoprich Irén 83 
191. Heinrichs, Ion 28 
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A Lázár-család 2005-ben (Cikkünk a 32–33. oldalon)

Ör mény-ma gyar gyer mek ro vat 
(32. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2009-ben is folytatjuk ezeket a szép kis történeteket, amikből ti, de szüleitek és 
nagyszüleitek is megismerhetik örmény őseink történetét. Ha a minden történet vé-
gén található kérdésekre helyesen válaszoltok és elkülditek címünkre, szép ajándé-
kokat nyerhettek. Ha még nem tudtok írni, akkor rajzoljátok le a történetet, szüleitek 
és nagyszüleitek biztosan segítenek nektek.
Leveleiteket várjuk emailon: ormenyvasarhely@yahoo.com, vagy postán: 
Dr. Puskás Attila, str. Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT NYERTESE 2009-BEN!

Váhán Mámikonián uralkodása után 
országunkban néhány esztendeig béke 
honolt. A perzsáknak volt Tvinben egy 
parancsnokságuk, ahol az örményektől 
begyűjtötték az adót. Ebben az időben 
II. Vártán Mámikonián volt a kormány-
zó. Khosrov perzsa király azonban egy 
mindenre elszánt, kegyetlen embert 
nevezett ki kormányzónak Örményor-

II. Vártán Mámikonián (Kr. u. 565.)
szágba, akit Suren Sureniannak hívtak. 
A pogány perzsa kormányzó az örmé-
nyek egyik templomát gabonaraktárrá 
változtatta és megkorbácsoltatta a temp-
lom papját és az ott állomásozó örmény 
katonákat.
Amikor ezt Vártán és népe meghallot-
ták, bosszúból 10 000 perzsát mészá-
roltak le, köztük Suren Sureniant is. 

Khosrov egy kegyes, jó ki-
rály volt, de amikor meg-
hallotta, hogy mi történt a 
parancsnokával, háborúba 
indult az örmények ellen. 
A perzsák elefántokon 
érkeztek, és Gághámák 
fennsíkján megütköztek 
az örmény sereggel. A per-
zsa fölény ellenére a hős 
Vártánnak kis seregével 
sikerült visszaverni a po-
gány támadást, és országá-
nak határain túlra üldözni 
a perzsákat. 

Mi volt az oka annak, 
hogy az örmények lemé-
szárolták a perzsa pa-
rancsnokság katonáit? 



Erdélyi Örmény Gyökerek2009. október

48

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi  
magyarörmény közösségek részére.   Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.

Postacíme: 1255 Budapest, Pf. 189. Telefon: 201-1011, fax/tel.: 201-2401
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

                                  – füzetek
Az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya 

A ki ad ványt tá mo gatja: 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat

(1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 1. III. eme let 338-339, tele fon: 332-1791)
(félfogadás: hétfőn 16–18 óráig, fovarosiormeny@gmail.com)
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Meghívó
A 160 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án kivégzett Aradi Vértanúkra, 

a szabadságharc valamennyi hősére, köztük a magyarörmény hősökre
emlékezünk

2009. október 2-án, pénteken délután 17 órakor a Városháza dísztermében 
(Budapest V., Városház u. 9–11. I. emelet).

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Vendéget. Emlékezzünk együtt!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

Fővárosi Örmény Önkormányzat – rendezők
dr. Issekutz Sarolta elnökProgram

Az estet megnyitja dr. Issekutz Sarolta elnök
Emlékbeszédet tart: Dr. Kedves Gyula hadtörténész
A szabadságharc muzsikája – a Kecskés Együttes ünnepi hangversenye
Művészeti vezető: L. Kecskés András 
Közreműködik: Dr. Szabó András előadóművész  
Koszorúzás az Aradi Vértanúk kopjafájánál (helyszínen)
Kiállítás az 1848-49-es szabadságharc és az Aradi Vértanúk emlékére.
Könyvvásár

A rendezvényt támogatja:
Budapest Főv. II. kerületi-, Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.


