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Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés
Ifjú Csíksomlyói Csiky Csaba és húga Csilla tudatják maguk és a 
Család nevében, hogy szeretett Apjuk, a Család szeniorja

Csíksomlyói Csiky Csaba László
nobilis Hungarus, magyar királyi tartalékos huszártiszt, diplomás 
tervgazdász, a bécsi Mexikói Nagykövetség tanácsadója 94-ik élet-
évében, 2014. június 20-án elhunyt.

Hálát adunk Istennek a teljes és tartalmas, tapasztalatokban, böl-
csességben gazdag, szeretetben és életörömmel teli hosszú életéért, 
az értékekért, amit generációknak tovább tudott adni.

Édesapánkat szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a családi kriptában Pé-
csen. Ünnepélyes gyászmisét Budapesten a Jézus Szíve templomában tartottunk júli-
us 5-én 11 órakor.

Közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, a túlsó partot látó révülésben a
– Készen vagy?-ra ezt felelni: - Készen. (Áprily Lajos)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, dédapa, rokon és barát

Dr. Patrubány Miklós
hosszú, súlyos betegség után, életének 92. évében, 2014. július 8-án, Medgyesen, 
gyermekei, unokái imája által kísérve visszaadta lelkét a Teremtőnek.

A rá mért keresztet kisgyermekkorától erős lélekkel hordozta, páratlan önfegyelem-
mel, célratörő kitartással tanult, szerezte meg hivatásának legmagasabb képesítését, és 
vált mindenki által nagyrabecsült szakemberré.

Örmény-magyar nemesi származására akkor is büszke volt, amikor ezért kisemmi-
zés, kényszerlakhely, szakmai mellőzés, megaláztatás járt, és örömmel találta meg he-
lyét, feladatát a Castellum Alapítvány közösségében, amikor esély nyílt arra, hogy a 
sok-sok társadalmi igazságtalanság egy töredékét jóvátegyék.

A közösségért érzett aggodalom terelte figyelmét a magyar történelem, az erdélyi 
fejedelmek kora felé, és sarkallta arra, hogy alapos tanulmányt írjon a témáról Ezt az 
utolsó munkáját is felelősséggel, példás pontossággal, logikai szigorral végezte.

Hitéhez, elveihez a végsőkig ragaszkodott. Családja, szerettei, régi és új barátai ke-
gyelettel őrzik emlékét, életének, tetteinek, szavainak intő példáját.

Temetési szertartása csütörtökön, 2014. július 10-én 11 órakor volt a marosvásárhe-
lyi római katolikus temető felső kápolnájában. A Patrubány-kriptában helyeztük örök 
nyugalomra.

Nyugodjék békében!
Gyászolják: leánya, Judit; veje, László; unokája, László; élettársa, Magdi; fia, Mik-

lós; menye, Emese; unokái: Miklós és neje, Kinga, Csilla, Anna és vőlegénye, Péter; 
dédunokái: Lili Róza és Túrán Ninti

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk – Mucikánk

Dr. Bokross Béláné született Issekutz Sarolta

életének 97. évében, megbékélve, csendesen elpihent.
Az erdélyi erzsébetvárosi, örmény születésű nemesi család legidősebb leszármazott-

ja földi maradványait augusztus 16-án, 14 órakor a balatonkenesei katolikus temető-
ben – szűk családi körben – helyeztük örök nyugalomra.

Drága emléked örökké köztünk él.
Gyászolják gyermekei: Maier Walterné – Bokross Sári leánya, Rudán László fia, va-

lamint hozzátartozóik.

Mária Terézia Bécsben 1748. dec. 12-én  kelt címereslevelével nemesi rangra emelte 
Issekutz Mihály erzsébetvárosi örmény kereskedőt, nejével Márton Dorottyával és fi-
aival, valamennyi mindkét nembeli törvényes utódaival, a hazai kereskedelem felvirá-
goztatása körül szerzett érdemeinek és a  huzamos ideje folyó háború költségei fede-
zésére több ízben felajánlott pénzadományának megjutalmazásául. A család a város és 
az örmény katolikus egyház javára több alkalommal jelentős adományokat adott, így 
a templom építésére, berendezésére (pl.  nagy ezüst kandeláberek, keresztelőmedence, 
de a nagytemplom is az Issekutz család telkére épült, melyet jutányos áron adta át az 
egyház részére, stb.) és részt vett több cikluson keresztül úgy a városvezetésben, mint 
az örmény katolikus egyháztanács vezetésében.

Gyermekei közül Ágoston-Auxentiustól származó leágazás alapította meg az 
Issekutz jogász dinasztiát több generáción keresztül, így Dr. Issekutz János és 
Zachariás Jozefa Mária Magdolna szülőktől született Erzsébetvárosban 1916-ban Já-
nos Simon örmény katolikus, Dr. juris, bíró (Kolozsvár, majd Legfelsőbb Bíróság bí-
rája Budapesten), később ügyvéd (1916-1996) és 1917. júl. 30-án Sarolta, örmény ka-
tolikus, aki 2014. augusztus 4-én hunyt el.

Issekutz Sarolta 1943. nov. 27-én házasságot kötött Rudán László magy.kir. főhad-
naggyal, aki 1944. november 9-én a II. Vh-ban hősi halált halt. Gyermeke: Rudán 
László gépészmérnök (1944). Második házastársa névedi és kisvezekényi Dr. Bokross 
Béla erzsébetvárosi születésű, erdélyi örmény származású jogász, pénzügyminiszteri 
osztálytanácsos, akitől Bokross Sarolta gyermeke született 1948-ban. 

Az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-napi búcsú (aug. 15.) miséjének végén meg-
emlékeztek a város napokban elhalálozott szülöttéről, elbúcsúzva Tőle.

Az erzsébetvárosi örmény katolikus temetőben a Zachariás családi kripta a felme-
nők nyughelye, amelynek kis harangja évtizedek óta búcsúztatja el a temető örmény 
elhunytjait.

Most Dr. Bokross Béláné született Issekutz Saroltától búcsúzott Sarolta unoka-
húga harangozása által. Elbúcsúzott a szülőföld is. Emlékét szívünkben megőrizzük.

Erzsébetváros, 2014. augusztus 15.  dr. Issekutz Sarolta


