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„legendagyárosok”, mint Krúdy. De ott rej-
lik a történelem abszurditása is ezekben az 
igaz mesékben, hiszen soha nem a kiszá-
mítható következik be, mindig a váratlan. 
Zárszóként és születésnapi meglepetésként 
Pomogáts Béla bejelentette: a magyar kor-
mánynál előterjeszti Kossuth-díjra a 75 éves 
alkotót.

A nagy taps után maga az ünnepelt kapott 
szót, aki kapcsolódva a méltatáshoz, legutób-
bi prózakötetéről jegyezte meg a rá jellem-
ző érzékletes szellemességgel: „Én egy rein-
karnálódó személy vagyok, ebben a könyv-
ben is korokon, tér-, idősíkokon szaladgálok 
át”. A szerző a Kerényi Frigyes életéről szó-
ló elbeszélést érezte a kötet leginkább szim-
bolikus darabjának, ezért ez lett a címadó 
novella. A soraiból Lászlóffy Csaba össze-
vágott egy prózai montázst, ezt olvasta fel 
a közönségnek, előtte összefoglalva Petőfi 
barátjának kalandosan tragikus életét. Az 
Amerikában új haza megteremtésével pró-
bálkozó, sokszor dühös összecsapásokba bo-
csátkozó emigráns forradalmárokat az anya-
nyelv tartotta össze – emelte ki a költő, tudat-
va az élettörténet jelentőségét. „Kerényi én 
vagyok, vagy önök közül bárki” – jegyezte 
meg Lászlóffy Csaba a „reinkarnációs írás” 
felolvasása után.

A próza után néhány verset is meghallgat-
hattunk az ünnepelttől, aki meg-megszakít-
va felolvasását, egy-egy sorhoz családtörté-
netének kis mozaikjait fűzte hozzá. Így pél-
dául a rekviráló oroszok elől a szomszédba 
átdobott kis játékkardról, a Galíciában har-
coló nagyapáról és az Amerikába emigráló 
nagyanyáról, az örökségről lemondani köte-
lezett édesapáról. És természetesen szó esett 
a saját születésnapról is. „Az 75 éves, aki an-
nak érzi magát” – mondta Lászlóffy Csaba, 
majd az ismert sort idézte derűsen: „A szen-
tek és a költők kivételek”. „Marad a kísértés 
a folytatásra” – fogalmazott az ünnepelt, aki 

azt tárta fel őszintén: még nem jutott el ön-
magához. „Amíg az ember nem hozott fel 
mindent magából a mélyről, addig van re-
mény, hogy a kiirthatatlan vadon létezik be-
lül” – utalt búcsúzóul Lászlóffy Csaba a fel-
olvasott Kerényi-montázs címére.

Az ünnepség fénypontja, a díjátadás kö-
vetkezett: Szondi György átnyújtotta a köl-
tőnek a „Napút-levélnek” elnevezett, bekere-
tezett oklevelet, melyet szeptember 22-én, az 
őszi napfordulón készítettek, s mellé egy öt-
vösművészeti érmet is. Az ünnepeltet Szepes 
Erika laudálta, aki azt hangsúlyozta: szándé-
ka szerint kiterjesztené a laudáció eredeti cél-
jait, és szeretne hozzájárulni a költő műve-
inek megszerettetéséhez is, mert nem köny-
nyen befogadható versekről van szó. Ciceró 
nevezte először humanizmusnak azt a kultu-
rális vezérfonalat, amely végigfut Lászlóffy 
Csaba művein – magyarázta az irodalmár –, 
melyeknek a világkultúra csak az egyik fő 
motívuma, a másik a hűség. Hűség elsősor-
ban a szülőföldhöz, a szerettekhez, az anya-
nyelvhez és önmagához. S ezzel párhuzamo-
san kíméletlen harag az árulókkal, a hatalom-
mal, a szabadság megcsonkítóival szemben. 
„Olvassák és szeressék minél többet verse-
it olyanok, akik ismerik és szeretik” – fogal-
mazta meg jókívánságait Szepes Erika.
(Irodalmi Jelen – 2014. szeptember 27.)

Az ünnepelt átveszi a „Napút-levelet” 
(Fotók: Laik Eszter)

Bálintné Kovács Júlia
Erdélyi örménymagyar meghurcoltak,

elítéltek, hősök és mártírok (2. rész)

Dr. Jakab Antal (*1909. III. 13-án szü-
letett Kilyénfalván, Csík megyében. 
†1993.V.5. Gyulafehérvár) püspököt 1951. 
augusztus 24-én tartóztatta le a Securitate, 
tizenhárom évi raboskodás után 1964-ben 
szabadult. 1971-ig buzásbesnyői plébános 
volt, amikor VI. Pál pápa kinevezése nyo-
mán az ugyancsak magyar-örmény Márton 
Áron segédpüspöke lett. A felszentelésére a 
Szent Péter Bazilikában került sor, a cere-
móniát a pápa személyesen végezte. 1990-
ben ment nyugdíjba. (Forrás: Híres örmé-
nyek. Metapédia)

Jakab László (*1911. VI. 12-én született 
Kolozsváron) székelyudvarhelyi hittanta-
nárt 1952-ben tartóztatták le a szekusok és 
1953 őszéig kínozták, vallatták. 

A lista korántsem teljes, mert az örmény-
gyanús nevek esetében csak a családfa is-
meretében állapítható meg az adott politikai 
üldözött pap örmény származása, ezért csak 
azokat soroltam fel, akiknél bizonyítottan 
fennáll az örmény nemzetiségi hovatarto-
zás. (Forrás: Híres örmények. Metapédia)

Karácsonyi István Aradon szüle-
tett 1908. július 10-én. Minorita szerze-
tesként, a rendek 1950-ben történt felszá-
molása után az esztelneki ferences kolos-
torba internálták, letartóztatásakor (1957. 
dec. 24.) is itt volt. A Szoboszlai-perben 
22 évi kényszermunkára ítélte a kolozsvá-
ri Katonai Bíróság Temesvárra kihelyezett 
ülésén. Temesváron, Aradon, Galacon és 
Szamosújváron volt börtönben, majd kivit-
ték kényszermunkára a Brăilai Nagysziget-
re. Luciu-Giurgeni-ben, kukoricatörés köz-
ben érte a halál, 1962. november 9-én.

Keresztes Ignác Gyergyószárhegyen 
született 1939. február 19-én. Letartózta-
tásakor (1960. aug. 30.) a szárhegyi gépál-
lomáson mezőgépész. A kolozsvári Kato-
nai Bíróság 15 év kényszermunkára ítélte 
a Fekete Kéz szervezkedésben való részvé-
telért. A Securitatéról 1961. jún. 6-án a ma-
rosvásárhelyi Törvényszéki Fogházba ke-
rült, onnan vitték ki 1961 szeptemberében 
a Duna-deltába. 1961 novemberében átke-
rült Luciu-Giurgenibe, majd Zsilaván ke-
resztül Szamosújvárra, ahol 3 évet töltött. 
Innen szabadult 1964. aug. 6-án. Szabadu-
lása után 1968-ig Balánbányán, 1968–1991 
között Gyergyószentmiklóson dolgozott 
1999-ben történt nyugdíjazásáig.

Kopacz Ágnes – Született: Csíkcsicsó, 
1922. márc. 22. Háztartásbeli. Letartóztat-
ták 1959. október 3-án. A csíkcsicsói cso-
port egy sor akciót hajtott végre, hogy meg-
akadályozzák a kollektív gazdaság megala-
kulását.

Kopacz Gyula – csíkcsicsói csoport tag-
ja. Született: Csíkcsicsó, 1897. ápr. 10. Gaz-
dálkodó. Letartóztatták 1959. szept. 30-án. 
A társadalmi rend elleni ténykedés vádjá-
val, a csíkcsicsói kollektivizálás-ellenes 
megmozdulásban való részvétellel vádol-
ták.

Korbuly Péter – EMISZ (Erdélyi Magyar 
Ifjak Szövetsége) Született: Csíkszépvíz, 
1925. jún. 17. Letartóztatásakor (1959. febr. 
13.) Brassóban lakott és lakatos volt. 17 évre 
ítélték.

Kovrig György Sámuel – nyárádtői cso-
port. Született: Nyárádtő, 1907. aug. 30. 
Gazdálkodó. Letartóztatták 1959. szept. 
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A műfaját tekintve: családregény. Szeretem 
a családregényeket. Ez azonban szerkeszté-
sében nem „igazi” regény: elkezdett s be-
végzett cselekménnyel, szereplőkkel, leírá-
sokkal. Szerkezetileg összetett. Némiképp 
Szabó Magda „Régimódi történet” című 
családregényét juttatja eszembe. Nézzük 
először a címet! Merza – jeles erdélyi ör-
mény-magyar; kishazánkban: magyarör-
mény, ágas-bogas család. Szongott Kristóf 
szerint a perzsa eredetű név herceget je-
lent. (A 2010-es budapesti telefonkönyvben 
10 ilyen nevű előfizető szerepel!) Nézzük 
mennyiben napló!

Szerkezetileg több részből áll. Az első 
része egy hadifogoly napló. Mozaiksze-
rű az események leírása. (Néha jó volna 
egyes idegen szavakat megmagyarázni, pl. 
pleni=fogoly, hadifogoly.) Sok „hihetetlen” 
hangzik el az életükből. Vállalkoztak! Iga-
zából úgy értem meg ezt a hadifogoly éle-
tet, hogy ismerem a két világháború közti 
könyvsikert: Markovics Rodion „Szibériai 

garnizon” című könyvét. Azután további fe-
jezetek. Közben írásmásolatok meg fényké-
pek. A szövegben megtaláljuk ezek magya-
rázatát, de könnyebb lett volna képaláírá-
sokkal. Arról nem is beszélve, hogy a szö-
vegben vannak utalások olykor egyes ké-
pekre, de azok mintha nem lennének mellé-
kelve. A „fülszöveg” montázsnak nevezi az 
írás műfaját. De nagyon sok esemény van a 
való életből. Egyet érdekességként: a gyere-
kek az ebédeken – vacsorákon külön hoked-
lin étkeztek. Ilyen élményem van nagyszü-
leim háza tájáról. Sok emberek közötti prob-
lémát ismerhetünk meg a nagybetűs Életből. 
(S itt eszembe jut az „Életképek” című té-
vésorozat, melyet már párszor újra sugároz-
tak [s nincs befejezve!]. Ez a Merza-napló is 
hozzá hasonló.)

Mennyiben örmény? Nem sokban! Em-
lítés történik arról, hogy örmény-magyar 
család, a Merza név eredetéről, s arról is, 
hogy a főhős Merza István, előrelátó, taka-
rékos ember volt és ez örmény tulajdonság. 

Dr. Sasvári László
A „Merza-napló”-hoz

19-én, a kollektivizálás elleni nyárádtői 
megmozdulás részeseként. 

Kovrig János Sámuel – nyárádtői cso-
port. Született: Nyárádtő, 1905. szept. 4. 
Gazdálkodó. Letartóztatták 1959. szept. 
19-én. A kollektivizálás elleni nyárádtői 
megmozdulásban résztvevők ügyében állí-
tották bíróság elé.

Melik Mária Született: Maroskece, 
1908. jún. 13. Háztartásbeli. 1957. máj. 
23-án helyezték vád alá fajgyalázás vádjá-
val. A vádirat szerint 1948-ban már volt el-
ítélve ugyanezért.   

Puskás Attila 
– Puskás-csoport. 
Született: Kolozs-
vár, 1931. aug. 9. 

Életútja: Kö-
zépiskolát szü-
lővárosa Piarista 
Főgimnáziumában és az Ady-Șincai Fiúlí-
ceumban végzett (1950); Veres József író és 
geológus osztálytársa; egyetemi diplomát 
a Bolyai Tudományegyetem Természetraj-
zi Karán szerzett (1954). Tanári pályáját 
a csíkszépvízi általános iskolában kezdte 
(1954–55), majd tanított a csíkszeredai ve-
gyes líceumban (1955–58), ahol kezdemé-
nyezésére komoly művelődési élet indult el. 
A diákok bevonásával színdarabokat, iro-
dalmi eseteket, a helyi rádióban történelmi 
megemlékező műsorokat rendezett. Mivel 
ezt a tevékenységet a kommunista pártveze-
tés és a főtanfelügyelő politikai jellegük mi-
att elítélte, 1958 nyarán Csíkdánfalvára he-
lyezték. 1959. máj. 12-én öt tanártársával 
és öt diákkal együtt letartóztatták, és őt ma-
gát „a társadalmi rend elleni felforgató te-
vékenység”, valamint „tiltott írások terjesz-
tése miatt” (ez utóbbi vád tulajdonképpen 
egy saját ’56-os versét jelentette) fővád-
lottként húsz év kényszermunkára ítélték. 
1964. augusztus 3-án szabadult általános 

közkegyelem révén. Szabadulását követően 
sokáig csak kereskedelmi munkahelyeket 
tölthetett be, majd a Kovászna megyei me-
zőgazdasági igazgatósághoz tartozó nö-
vényvédelmi felügyelőség biológusa-, illet-
ve főbiológusaként a növényvédelmi előre-
jelzést irányította, nyugalomba vonulásáig.

1990 után újra politikai tevékeny-
ségbe kezd. Három éven át az RMDSZ  
Kovászna megyei szervezetének alelnöke, 
a 2000–2008 közti két törvényhozási cik-
lusban Sepsiszentgyörgy városi tanácsá-
nak képviselője volt. A Volt Politikai Fog-
lyok Szövetsége Kovászna megyei szer-
vezetének alelnöke. 1956-os helytállásáért 
a Magyar Köztársaság elnöke „A hazáért 
és a szabadságért” emlékéremmel tüntet-
te ki (1991). Később (2004) megkapta a ro-
mán államtól az „Antikommunista Ellenál-
lásért” elismerő oklevelet, 2008-ban pedig 
a Sólyom László magyar köztársasági el-
nök által adományozott Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkeresztet. 2010-ben Sep-
siszentgyörgy „Pro Urbe” díjjal ismerte el a 
városért végzett tevékenységét.

Munkássága:1969-től közölt tudo-
mánynépszerűsítő írásokat. A Hét, Dolgo-
zó Nő, TETT, Megyei Tükör munkatársa. 
1972-ben Berde Áron-díjat nyert ökológiai 
jellegű, környezetvédelmi tanulmányaiért. 
Állandó előadója volt a Pro Natura tábo-
roknak. A Kriterion Téka-sorozata számá-
ra szakértőként válogatást és fordítást ké-
szített a nagy francia rovartanos, Jean Hen-
ri Fabre írásaiból, valamint Pasteur bioké-
miai, mikrobiológiai szakmunkáiból. Meg-
határozta a bukaresti Központi Előrejelzé-
si Intézet és több megye lepkegyűjtemé-
nyeit, és több száz fajjal rendelkező rovar-
gyűjteményt állított össze a Kovászna me-
gyei Növényvédelmi Felügyelőség szá-
mára. 2008-ban közreadta édesapja, Pus-
kás Lajos börtönnaplóját, „Más jövőt 

álmodtam” címmel. A Háromszék napilap 
és a Nemere hasábjain sorozatokban fog-
lalkozik a gombaismeret, gyógynövény-
ismeret, valamint a gyomnövények és ká-
ros rovarok elleni védekezés kérdéseivel. 
A Pro natura gyűjteményben (1995) Kí-
mélnünk kell a rovarokat is című tanulmá-
nyával szerepel.

Önálló kötetei: Barátaink és ellensége-
ink, a rovarok (Bukarest: Tud. és Encikl. 
Kiadó, 1975),

Rovargyűjtők könyve (Kolozsvár-
Napoca: Dacia, 1976), A fenyők  birodal-

mában (Kolozsvár: Tinivár, 1997), Nö-
vényvédelmi ÁBC (Sepsiszentgy., 2000)

(Forrás: Wikipédia)
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