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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
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Ünnepi estebédre a gyergyóditrói Er-
dős Panzióba mentünk, ahol a Család kül-
földről és más városokból érkezett ven-
dégei laktak. A Panzió kertje és a nagy-
terem ez alkalomra ünnepi díszbe öltö-
zött. A bejáratnál óriási virágkapu és Is-
ten Hozott felirat fogadott. Az étterem-
ben a marosvásárhelyi Novák József ör-
mény nemesi címereinek kiállítását lát-
hattuk Kabdebó címeres zászlók, család-
fa tablók és történelmi ismertetők mellett. 

A helyszínen rendkívül gazdag, meleg-
szívű vendéglátással fogadták a család 
tagjait. Az örmény ételek sem hiányoz-
tak. Este 9 óra körül hurut levest szolgál-
tak fel. A terem rövid idő alatt egy vidám, 
nevetgélő, beszélgető, zsongó méhkassá 
alakult. A családi találkozó hangulatát élő 
zene és a Kabdebók táncos kedve alapoz-
ta meg, amely hajnalig tartó jókedvű mu-
latság volt. Úgy gondolom, a családi talál-
kozón való részvétel a jelenlévők számára 
életre szóló élményt jelentett.

A család tagjai valamennyien meg-
kaptuk az erre az alkalomra összeállított 
Kabdebó Geneológia 2015 c. kiadványt, 
amely a székelyudvarhelyi Kabdebó 
nyomdában készült. Az est folyamán a fo-
tós elhozta számunkra a feliratozott cso-
portképeket örök emlékül az első Kabdebó 
családi találkozóról.   Köszönet a szerve-
zőknek és köszönet a részvevőknek!

fotók: Kabdebó János

Lapunkban már többször olvashattak 
a 2014 októberében újjáalakult XII. ke-
rületi szervezet tevékenységéről. Nem árt 
azonban felidézni programjaikat: 2015 
februárjában Hollósy Simon festőművész-
re emlékeztek a koszorúzás után (ekkor 
Seremetyeff-Papp János restaurátor, mű-
vészettörténész tartott igen magas szín-
vonalú előadást). Március és április hóna-
pokban a kerület örményei beszélgettek, 
ismerkedtek egymással; illetve örmény-
országi beszámolót hallgathattak. A szép 
tavaszi hónapban Esztergomban az egy-
kori Örmény települést kutatták. Nyá-
ron sem tétlenkedtek, hisz részt vettek 
a szamosújvári búcsún, több alkalommal 
más kerületiekkel együtt megbeszélése-
ket tartottak. Füzetünkből már értesülhet-
tek a fővárosi klub programjáról is. Csala-
finta módon azonban elhallgattak egy fon-
tos részt: dr. Issekutz Saroltát köszöntöt-
ték kerek születésnapja alkalmából. Eb-
ben közreműködött Várady Mária, aki 
Goethe Újjászületni című versét adta elő:

Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 
A múlttal nem szabad törődnöd, 
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 
Mint hogyha újjászülten élnél. 
Mit akar? – kérd meg minden naptól. 
És minden nap felel majd akkor: 
Tetteidnek tudjál örülni, 
Más tetteit tudd megbecsülni; 
Főként ne gyűlölj egy embert se, 
S a többit hagyd az Úristenre!

Hegedüs Valér zongora és orgonamű-
vész Tolcsvay Béla Köszöntő című dalát 
játszotta, az énekbe besegített a közön-
ség is. Hallhattuk továbbá Hacsaturján ör-
mény zenei motívumokkal teli Toccataját, 
valamint Liszt Pusztai bánat című művét, 
melynek komponálására egy Lenauvers 
ihlette a zeneszerzőt.

Hegedüs Annamária az önkormányzat 
bemutatását követően két rövid tájékozta-
tót tartott. Ennek csupán az volt az oka, 
hogy az első témáról igen kevés forrás áll 
rendelkezésre.

Hegedüs Annamária
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi 

Önkormányzat műsora a fővárosi klubban

jobbról Ispánkiné Katalin, dr. Issekutz Sarolta 
és Béres L. Attila


