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szolgál, és csak reménykedhettünk, hogy 
az temetőbeli bolyongásaink és fényképe-
zéseink nem hergelik éleslövészetre a fal 
tornyában álló katonát.

Hazaindulásunk előtt Esztegár János-
tól búcsúajándékot kapott csoportunk: 
a katedrális monumentális falai és osz-
lopai között egyéni hangú előadást hall-
gathattunk meg az örményekről, a temp-
lom történetéről és az állítólagos Rubens  
kép háború utáni sorsáról, amit egy ol-
dalkápolnában eredetiben is megcsodál-
hattunk.

Sietős visszautunkon már csak per-
cek maradtak megcsodálni Kalotaszeg 

leglátványosabb, középkori alapokra 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/1764) épült, 
négy fiatornyos református templomát 
Körösfőn. Kalotaszegi asszonyok írásos 
népi varrottasai borítják a belső berende-
zést, kazettás festett mennyezetét festő-
ecsettel hímezte meg alkotója.

Élményekkel teli lélekkel indultunk 
haza. Haza? Hiszen otthon voltunk az el-
múlt három napban is! 

(Szerkesztői megjegyzés: Elnézést kérünk 
a szerzőtől, hogy rendkívüli anyagtorlódás 
miatt a jul-aug számban nem tudtuk a cik-
ket teljes terjedelmében megjelentetni.)

  

Örvendek, hogy egyre több erdélyi ör-
mény közösségi élményről, és jövőbeli 
tervről írhatok!

Mindenek előtt Erzsébetváros Nagy
boldogasszonynapi ünnepéről szólok.  
A ma is meglévő örménykatolikus temp-
lom 1791re fejeződött be, és június 28án 
Batthyányi Ignác püspök fényes ünnepségek 
között szentelte fel Árpádházi Szent Erzsébet 
tiszteletére. A neves templombúcsú sokakat 
vonz Erzsébetvárosba, de amint megszo-
khattuk, az nem Erzsébet napján, hanem 
Nagyboldogasszony ünnepén van. Minden 
bizonnyal már 1791ben is megtartották 
a templombúcsút, az idei tehát a 325. volt, 
és jövőre ünnepelhetjük ezt a monumentá-
lis, az erdélyi örménység dicsőséges múltját 
örtő, és azt a mai látogatóknak felidéző,  325 
éves   örménykatolikus templomot.

Ezúttal, augusztus 15én is zsúfolásig 
megtelt ez a gyönyörű  templom.  Jöt-
tek az örmény gyökerűek Budapestről, 
Csíkszeredából, a Gyergyóimedencéből, 
Kolozsvárról, Szamosújvárról, Udvar
helyről és még ki tudja hány helyről.  A sza-
mosüjvári  örménykatolikus és a meggyesi 
római katolikus templomok kórusai  a na-
gyszámú papsággal és a helybeliekkel 

együtt örvendett, hogy a szép kis Dobribán 
Katinka első áldozó lett, és a körmenetben  
a hófehérbe öltöztetett Szűzmáriaszobor 
mellett lépkedhetett.

Egyre több családi találkozóról  hal-
lok. Pár hete régi barátaim, Kabdebo Ivó 
Alajosék hívtak fel, és Gertrúd öröm-
mel közölte, hogy Gyergyóremetére ké-
szülnek, az ott élő Kabdebó József 
szervezi a családi találkozót, éspedig 
Nagyboldogasszony napjára. (Ezért nem 
láttam néhány ismerős arcot Erzsébetvá-
roson a búcsún). Ma pedig olvasom a vi-
lághálón: Székelyhon.ro,  hogy:

Százötvenen 
a Kabdebó családtalálkozón

„Ha most lát minket Kabdebó 
Antal, valahol a szférákban nejéhez, 
Máriához fordul, és derűs mosollyal 
azt mondja: megérte” – hangzott el 
Remetén szombaton, ahol nem keve-
sebb, mint 150 Kabdebó-leszármazott 
találkozott.

Antal és Mária 1857ben kötött házas-
ságot. Az ő gyermekeik gyermekei jöttek 
családjukkal, hogy a családtagok egymás-
sal megismerkedjenek. Még Kanadából 
is érkezett család e találkozóra, de jöttek 
Magyarország számos településéről és Er-
dély különböző helyeiről is. Jelenlétükkel 

válaszoltak a hívásra. Ennek előzményé-
re a Remetén élő Kabdebó József így em-
lékszik: „A Magyarországon élő Kabdebó 
Ferenc két évvel ezelőtti hazalátogatása-
kor, amikor felkereste a remetei rokonsá-
got, kezdte pedzegetni, hogy sort kellene 
keríteni Kabdebótalálkozóra. Megbeszél-
tük, elhatároztuk, azóta szerveztük, renge-
teget kutattunk, szakemberektől is segít-
séget kértünk...” Erre az alkalomra látott 
napvilágot egy kiadvány is Kabdebó Ge-
nealógia 2015 címmel.

Nem p, hanem b és hosszú ó – így kell 
írni Kabdebóék nevét. De a családtagok 
is bevallják, sokféle formával találkoz-
tak már. „A családfa összeállításánál is 
láthattuk az eltéréseket. Olyant is láttam, 
hogy egy rokonunk keresztlevelébe más-
ként van írva, mint az anyakönyvi hivatal-
ban. Pedig a kettő között csak egy óra telt 
el” – tájékoztat Ferenc, a találkozó társ-
szervezője.

Megtudtuk azt is Ferenctől, hogy ala-
kult ki a név: „Amikor az 1600as évek 
elején I. Apafi Mihály behívta Moldvából 
a korábban oda menekült örményeket, ak-
kor véglegesedett az a forma, amelyet az 
eredeti nevek helyett az új hazában letele-
pedésükkor vettek fel. Kereskedők, iparo-
sok lévén vagy a cégérről, vagy a szakmá-
ról nevezték el őket. A Kabdebók szarvas-
marhával foglalkoztak, hentesmészáros 

Bálintné Kovács Júlia 
Ünnepségek, események

Körmenet
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mesterséggel, cégérük pedig egy ökörfő 
volt. Innen a cap de bou”. József tömören 
így összegez: „Nagyapám szavaival élve 
a Kabdebók egyek, egy a vérvonal, csak 
több ága van.”

A találkozó a remetei művelődési házban 
ünnepélyes megnyitóval és műsorsorozat-
tal, Pál Emese és Laczkó-Szentmiklósi 
Endre ismeretterjesztő előadásával, illet-
ve polgármesteri köszöntővel vette kezde-
tét. A településvezető elmondta, kétségte-
len, hogy az örménység nagyban hozzá-
járult Remete fejlődéséhez, alakulásához, 
ők mozdították el a községet a polgáro-
sodás felé. A Wass Albertvers apropóján 
kifejtette, nem feltétlenül az a kő dolga, 
hogy maradjon. Kell olyan is, aki meg-
látja a kőben a lehetőséget, építsen belőle 

házat, vagy egyáltalán valami olyan hasz-
nosat hozzon létre belőle, ami jól szolgál-
ja az ő családját vagy éppen az ő közös-
ségét.

A kultúrházból a templomba vo-
nultak a Kabdebók, ahol Gál Hunor, 
a gyergyószentmiklósi örmény katoli-
kus közösség plébánosa így fogalma-
zott: „Visszatértünk a gyökereket keres-
ni oda, ahol elődeink térdig sárban, de-
rékig gondban, de fejtetőig hitben jár-
tak, magyarként, díszmagyarként!”  
Ezen elődök sírját koszorúzták meg az 
egybegyűltek később a temetőben, on-
nan pedig egy ditrói vendéglátóba men-
tek koccintani, ünnepelni, egymással szót 
váltani.

A marosvásárhelyi Novák József ör-
mény nemesi címerek kiállítása díszítet-
te a Kabdebóbankett helyszínét, az Erdős 
panzió termét. Amint a címerek reproduk-
cióinak készítője hangsúlyozta, ő képző-
művész, dizájner, nem heraldikus. Ennek 
ellenére nagyon vigyázott a szín és forma-
hűségre, amikor az örmény nemesek címe-
reit megfestette, rengeteget olvasott is.

Felhasznált forrás: Székelyhon.ro  
Balázs Katalin, 2015.08.18.  

Úgy gondoltam, hogy nekem is ott a helyem. 
Egy személyben kép vi seltem a családom 

Kabdebó családi találkozó Erdélyben

többi tagját, akik nem tudtak eljönni. A ta-
lálkozó napján jóval a meghirdetett időpont 

előtt a gyergyóremetei Művelődési Otthon 
előcsarnokában izgatottan, de jókedvűen 
gyülekeztünk, mint vakáció után a gyere-
kek az iskolában. Sokan voltunk, mintegy 
130an is lehettünk, akik Erdély különbö-
ző részeiből, Magyarországról, Ausztriá-
ból és Kanadából érkeztünk. Itt pezsgővel 
fogadtak, pogácsával és süteményekkel 
kedveskedtek a rendezők. Laczkó-Albert 
Elemér polgármester is eljött, aki a ren-
dezvényre felajánlotta a színháztermet. 
Kabdebó József és dr. Kabdebó Ferenc 
a családi találkozó megálmodói és szerve-
zői köszöntötték a jelenlévőket. A polgár-
mester meleg szavakkal szólt a család tag-
jaihoz és elismerően beszélt az erdélyi ör-
ményekről és a Kabdebó családról. Szívet 
melengető érzések töltöttek el, hisz ennyi 
Kabdebót együtt még sosem láttam és eny-
nyi szépet sem hallottam róluk. Laczkó-
Szentmiklósi Endre és Dr. Pál Emese tör-
ténelmi áttekintést adtak az erdélyi és 
a Gyergyóremetén élő örmény családok-
ról. Magam is úgy éreztem, hogy szólnom 

kell a jelenlévőkhöz és megköszöntem a 
találkozó fő szervezőjének, Kabdebó Jó-
zsefnek és feleségének, Rozáliának a mun-
káját, kedvességét és átadtam dr. Issekutz 
Sarolta örmény szakácskönyvét, valamint 
a saját kis fotóalbumomat köszönetem je-
léül. A rendezvényt a helyi fiatal néptánco-
sok műsora gazdagította, akik között  ta-
lán nem véletlenül  egy Kabdebó is volt. 
Amikor egyik Kabdebó leszármazott gyö-
nyörűen elszavalta Wass Albert: Üzenet 
haza c. versét, az  megfényesítette a sze-
meket...

Az ünnepélyes megnyitó és műsorba 
ágyazott köszöntő szavak után a nagy 
Kabdebó családról csoportképek készül-
tek, majd átvonultunk a helyi katolikus 
templomba, ahol a gyergyószentmiklósi 
örmény katolikus pap celebrálta 
a Kabdebó család ünnepi szentmiséjét. 
A program szerint ezután következett 
volna a kegyeleti megemlékezés a család 
halottairól a helyi temetőben, amelyet zi-
vatar és zuhogó eső kicsit megzavart, de 
ennek ellenére néhányan a bátrabbak kö-
zül még akkor, illetve másnap elhelyez-
ték a koszorúkat az elhunytak sírjain. 

Kabdebó János

„Kedves rokon! Bizonyára örömmel vennél részt a Kabdebó leszármazottak talál-
kozóján...Ezért szeretettel meghívlak 2015 augusztus 15-én egy közös találkozó-
ra...”  Ezekkel a meleg szavakkal kezdődött az a meghívó, amelyet Erdélyből, 
Gyergyóremetéről küldött Kabdebó József számomra és sok más Kabdebó le-
származottnak a nagyvilágba. 

Kabdebó József szervező

Kabdebó Józsefné, Rozália


