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 Arra gondoltam, ha már az egyik korábbi 
lapszámunkban  bemutattuk  a bukovinai 
örményeket, nézzünk csak utána a reme-
teieknek is. A világhálón találtam is egyet
mást, aminek egy részét megosztom a Fü-
zetek olvasóival.

Gyergyóremete életében jelentős válto-
zásokat hozott a 19. század. 1820ban ör-
mények telepednek be a faluba: a Mélik, 
Bogdán, Kápálb, Kápdebó, Zakariás, 
Dobribán,  Szekula, és Czárán  családok, 
később  a Novák család. 

Gyergyóremete központjának mai arcu-
lata 1880 és 1910 között alakult ki, amikor 
az itt élő gazdag örmény családok és a re-
metei székely Puskás család az Osztrák
Magyar Monarchia polgári ízlésének 
megfelelő impozáns épületeket emeltek. 
Ekkor épült Puskás Sámuel kereskedő 
boltja, Dobribán Kristóf kereskedő háza, 
a Sáskaház, valamint Mélik István több 
nagy épülete. A jól jövedelmező kereske-
delemmel foglalkozó Puskások a 19. szá-
zad vége felé látványos gyorsasággal 
emelkedtek a falu nagybirtokosai közé.

(Az 1989es rendszerváltás után néhány 
épületet visszakaptak régi tulajdonosaik, 
felújításkor pedig törekedtek a házak pol-
gári jellegének megőrzésére.)

 Az idők során szerintem a székely Pus-
kás család tagjai összeházasodtak az ör-
ményekkel, erre utal az is, hogy kereske-
dők lettek, boltot nyitnak. Hamarosan az 
örmények kezébe kerül az erdőkitermelés 
és az ehhez kapcsolódó tutajozó keres-
kedelem. Megkaparintják a hitelezések 
során eladósodott családok birtokait. 
A század végére már az így összegyűjtött 

birtokok mennyisége 665 kataszteri hold 
volt. Mindez meggyorsította a faluközös-
ség felbomlását.

A lakosság jelentős része számára nem 
maradt más hátra, mint a távoli vidékek 
erdőin munkát keresni. A korabeli sajtó 
gyakran tudósít az erdő munkával kap-
csolatos munkaerő vándorlásról. A Csíki 
Lapok egyik 1898 évi közleménye szerint 
„ez évben különösen Gyergyóremetéről 
mentek ki tömegesen munkások, állítás 
szerint mintegy 500an”.

Betegh Imre remetei plébános feljegy-
zése szerint „az országnak alig van része, 
hova munka és foglalkozás tekintetében el 
ne jutnának”. 

Ugyanakkor az örménységnek kö-
szönhető a polgári fejlődés felgyorsulása 
a század végén. Megnőtt a kereskedelem 
és pénzforgalom. Az amatőr színjátszás, 
olvasókör és könyvtár létesítése, a márci-
us 15.i ünnepélyek hagyományossá téte-
le, szegény, de tehetséges tanulók anyagi 
segítése fűződik a nevükhöz.

Monumentális építkezéseikkel alakítot-
ták ki a község központjának még ma is 
meglévő arculatát is.

 A Mélik-ház
A fakereskedelemmel foglalkozó ör-

mény származású Mélik család a 20. szá-
zad elején nem csak Gyergyó, hanem a 
vármegye legmódosabbjai is voltak. Egy 
1918as Csíkvármegye 117 legtöbb adót 
fizetők jegyzékén Mélik István a 14. he-
lyen állott. A századfordulón U alak-
ban épült házuk homlokzati része őrizte 
meg a központ épületei közül a legtöbb 

Bálintné Kovács Júlia

A remetei örmények
eredetiséget. Az épület középen boltíves 
bejárattal szimmetrikusan ketté osztott. 
A boltozat színes indásvirágos festése 
néhány éve még állott, azóta lemeszelték. 
Boltíves bejárata szimmetrikusan osztja 
az épületet. A jobboldali részen félköríves 
ajtó és két ablak látható, a baloldali abla-
kok egyenes záródásúak.

Kovácsoltvas kapuján a család monog-
ramját jelentő “M” fölött a társadalmi ran-
got jelentő ötágú korona látható.

„Élő emlékezet”

  

‒ Örmény származású családok Marosvásárhelyen ‒ 2. rész

PETELEI CSALÁD

PETELEI MÁRTON (*1700 évek vége  †1800 évek eleje)  kereskedő
Felesége: BILUSKA ROZÁLIA, Marosvásárhelyen fogadót tartott
Gyermekük: 
(1) István (*Marosvásárhely, 1819  †?)  kereskedő.
Üzlete Marosvásárhelyen a rómaikatolikus plébánia közelében, a régi városháza 

földszinti részén, lakóháza pedig a Szent György (Forradalom) tér 16 szám alatt volt. 
Az utcavonal módosításával az utcafrontra másik házat emeltek. A ház falán levő, em-
léktábla felirata: 

„1852 szeptember 13án e falak között született Petelei István erdélyi író. Meghalt 
1910. január 5én.”

Felesége: ISTVÁNFI MÁRIA (*Marosvásárhely, 1824  †?) (Feleségének testvérei: 
Antal János, Veronika (Véri néni), férje: Patrubány Miklós, Katalin, Anna sógornő: 
Eranosz Rebeka.)

Házasságkötés: 1843
Tizenhárom gyermek születik, életben maradt gyermekek:
(1.a) Anna (*1845 – †1907), családi levelezésben Nina 
Férje: SOMBORI JÁNOS (*Zetelaka, 1833 – †Marosvásárhely, 1891)
Gyermekeik:
(1.a.1) Irma
Férje: GÁL JÁNOS (Székelyudvarhely, 1894 – †?)  jogász Budapesten, I. világ-

háborús zászlós, olasz hadifogságból 1919ben szabadul. Elvégzi a Képzőművészeti 

Mélik ház
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Főiskolát. Ismert festőművész; ő lesz Petelei István író kézirat  hagyatékának gyűjtője.
(1.a.2) Ilona (Bolondka)
Férje: STERBA ÖDÖN
(1.a.3) Irén
(1.b) Márton (*1847 – †Marosvásárhely, 1915)  bőr és fegyverkereskedő, a ma-

rosvásárhelyi Kereskedők Társulatának tb. alelnöke, egyháztanácsos, Marosvásárhely 
Takarékpénztár RT igazgatósági tagja. Vásárhelyen családi háza volt (Thököly utca 28 
szám – ma Andrei Saguna u.)

Felesége: DANCZKAI PATTANTYÚS ÁBRAHÁM RÓZA (*Szamosújvár, 1857 – 
✝Marosvásárhely, 1946)

Házasságkötés: 1857
Gyermekeik: 
(1.b.1) Erzsébet
Férje: VÉGH BÉLA, százados a Császári – Királyi 23 vadászezredben
Gyermekeik:
(1.b.1.1) József  főorvos, Röntgen Közlöny szerkesztője
(1.b.1.2) Erzsébet (Pityi)
(1.b.1) Róza
Férje: KÁDÁR KÁLMÁN, MÁV főmérnök
(1.c) István (*Marosvásárhely, 1852. szeptember 30 – 

†Kolozsvár, 1910 január 5)  közíró, novellista
Felesége: özv. TAUFFER FERENCNÉ, szül. KORBULY 

IRMA (*?  †Kolozsvár, 1922  a Korbuly család sírboltjába 
temették)

Házasságkötés: Kolozsvár, 1888.
A család leghíresebb sarja Petelei István közíró, novel-

lista, tanulmányait a budapesti egyetem történelem tanári 
szakán fejezi be. Életének főbb állomásai: Vásárhely, ahol 
a régi Erdély történelmét és a város polgárai életének doku-
mentumait tanulmányozza, ezt követi a kolozsvári időszak, 
ahol az EMKE irodalmi szakosztályának tevékeny tagja, 

kezdeményezője 
az Erdélyi Irodalmi Társaság megalakítá-
sának. Marosvásárhelyen a Kemény Zsig-
mond Társaság elnöke volt (18961898), 
nevéhez köthető az Erdélyi, önálló szel-
lemi régióban való gondolkodást jelentő 
„Transilvanizmus” mozgalom útnak indí-
tása is.

Az író, kezdetben Irmuskának majd 
Zsuzsikának emlegeti feleségét és „eszmé-
nyi író  feleségnek” tekinti, aki múzsája, 
majd gondviselője volt sokat betegeskedő 

urának. Harmonikus családi életüket mindvégig beárnyékolja a gyermektelenség néma 
fájdalma. Petelei István megromló egészségi állapota miatt 1891ben eladja Vásárhelyi 
lakását.

Szovátán, „egy kis fészket” vásárol. Ezt a házat szépíti, a telekre faragott kaput ácsol-
tat, melynek díszítését maga végzi (Petelei Erzsébet visszaemlékezése), melynek fel-
irata:

„Isten segedelmével emelte e kaput Petelei István párjával, Korbuly Zsuzsikával”.
Felesége erre a kapura utóbb felirat egy kétsorost:
„Vándor, ez a kapu nem akar kizárni,
Csak azt mutatja, merre kell bejárni”
Faragott kapujának szétbontott darabjai a Maros Megyei Múzeumba kerültek. Petelei 

a szovátai „nyaraló”t az Erdélyi Irodalmi Társaság írói számára, üdülőhely létrehozásá-
ra kívánta hagyni, de halála után a ház eladódott. Napjainkban Bocskay Vince szobrász-
művész lakóháza áll a ház helyén, utcai falán a művész által állított, az író arcmásával 
díszített emléktábla az írót idézi. Felirata: „E helyen állt a ház melyben nyaranta élt 
és dolgozott a nagy erdélyi novellaíró 18521910 ‒ Béke poraira!”

Főbb művei, novelláskötetei: Keresztek (1882), Az én utcám (1886), A fülemüle 
(1896), Jetti (1893), Felhők (1897), Vidéki emberek (1898), Az élet (1905). Halála után 
jelent meg: Elbeszélések I-II kötet (1910), Kolozsvár, Egy aranyért (1924) c. regénye, 
Kolozsvárt.

Koporsó formájú sírköve Marosvásárhelyen, a római katolikus sírkertben áll, feliratát 
az író maga fogalmazta:

„ Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, 
amit itt, életében álmodott.”

Közismert a család zeneszeretete, a zenei 
hajlandóság édesanyjuk öröksége lehetett, 
István violán, Mimi hegedűn, Márton fuvo-
lán játszott, Katalin zongorázott.

Az életben maradt testvérek, azok család-
tagjaik felfelbukkannak Petelei írásaiban, 
Véri néni, Rebi néni, Nina, Pityi, német 
ángyó, Tinka alakjában. A hozzájuk írt le-

velek s a kiterjedt rokonság visszaemlékezései rajzolják Petelei István írói – emberi 
képét.

Özv. Végh Béláné: „Kora nem értette meg, még famíliája is – amely imádta az írót – 
lemosolyogta néha. Petelei nem volt felkapott, divatos író. Szerényen, visszavonulva 
magának írogatott, sikerekre nem számítva. Tőle örököltem a betű imádatát, az olvasás 
művészetét... Szerette, ha felolvastam neki naponként. ...

A muzsika szépségét is Pista bácsi véste szívembe. Chopin volt a kedvence.... Szépen 
rajzolt és gyönyörködött, ha tűfestéssel – élő virág után – kihímeztem rajzait terítőkre… 
Még főzni is Pista bácsi tanított meg.

Mennyi rosszat főztem és megette a drága, hogy ne búsuljak ... Fafaragásai, asztalos 
munkái gyönyörűek voltak. Híres székely kapuját maga díszítette. ... Türelmes, jóságos, Deák Farkas u. 10. lakóház képe

Petelei István író
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megértő, megbocsátó, szerető volt. Valami Krisztusi nagyszerűség élt lelkében. ... ”
Petelei István születésének 150 évfordulójára kiadott emléklap
(1.d) Mária
Férje: PATRUBÁNY ISTVÁN  főszolgabíró, Tiszakürt.
Gyermekeik: 
(1.d.1) Mária
Férje: dr. STAIBL ANDOR  szabadalmi bíró
(1.d.2) Margit
Férje: SZÁRAZAJTAI INCZE ZOLTÁN – hadbíró őrnagy
(1.d.3) Gabriella
Férje: dr. LÉCZFALVI KERESZTES EDE  ügyvéd
(1.d.4) István – főszolgabíró
Felesége: CSÍKY JANKA
(1.e) János
Felesége: GUGGENBERGER (GUBÓDI) IRMA (német ángyó)
Gyermekeik:
(1.e.1) István, intéző Marosvásárhely környékén
(1.e.2) Juliska
Első férje: AGYAGÁSI ISTVÁN
Második férje: VOJKA ANTAL  pénzügyi főtanácsos
 (1.e.3) Anna (*?  ✝1902)
 (1.e.4) Mariska (*?  ✝1903)
 (1.e.5) Zsuzska (*?  ✝1944)
(1.f) Katalin (Tinka)
Férje: TÖRPÉNYI JÁNOS
Gyermekeik:
(1.f.1) Andor
(1.f.2) János  cukorgyári hivatalnok Marosvásárhelyen
(1.f.3) István (*1888 – ✝1896) 
Felhasznált irodalom:
Bisztray Gyula: Petelei István család

Adatközlő: dr. Bodó Ágnes ny. egyetemi adjunktus

Életének 91. évében meghalt Nemeskürty 
István Széchenyidíjas és Kossuthnagy-
díjas író, irodalom és filmtörténész, egye-
temi tanár – tudatta az MTIvel pénteken 
a család. Nemeskürty Istvánt csütörtök este 
érte a halál (Szerk. megj. 2015. október 
8án), temetéséről később intézkednek. 

Nemeskürty István 1925. 
május 14én született Budapes-
ten, édesapja hivatásos katona-
tiszt volt. Ő is apja nyomdoka-
iba akart lépni: tízévesen lett 
a pécsi kadétiskola növendéke, 
majd 1943ban és 1944ben 
a Ludovika Akadémia hallga-
tója volt. 1945ben beiratko-
zott a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem magyar
olaszművészettörténet szaká-
ra, első írásai 1947től a Vigilia 
című katolikus folyóiratban je-
lentek meg.

Diplomájának megszerzése 
után, 1950től Budapesten taní-
tott (egy ideig Pilinszky János-
sal együtt), 1956tól a Magvető Könyvki-
adónál volt szerkesztő. A film világa iránt 
érdeklődő Nemeskürty Istvánt 1959ben 
a Híradó és Dokumentumfilmgyár drama-
turgiai vezetőjévé nevezték ki, 1961től 
filmtörténetet oktatott a Színház és Film-
művészeti Főiskolán. 1963tól a Magyar 
Filmgyártó Vállalat (Mafilm) stúdióve-
zetője, 1972től a Budapest Filmstúdió, 
1984től a Magyar Filmintézet igazgatója 
volt 1987es nyugdíjba vonulásáig. Majd-
nem három évtizeden át foglalkozott film-
gyártással, irányítása alatt csaknem 160 

magyar nagyjátékfilm készült el, több mint 
30 elsőfilmes alkotó indulhatott útjára.

A rendszerváltozás időszakában, 1990 ja-
nuárja és áprilisa között a Magyar Televízió 
elnöki tisztét töltötte be, emellett különfé-
le társadalmi szervezetekben viselt magas 
tisztségeket. A 90es években elnöke volt 

többek között az egyetemi 
és főiskolai oktatók kama-
rájának, a magyar ösztöndíj 
bizottságnak, a Magyaror-
szági Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségekért Alapítvány 
és a Magyar Könyv Ala-
pítvány kuratóriumának. 
19931995 között a Magyar 
Írókamara elnökeként is dol-
gozott. 1994 óta a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, 
2011 óta tiszteletbeli tagja, 
1996 óta a Magyar Újság-
írók Közösségének (MÚK) 
tiszteletbeli elnöke volt.

1998 és 2001 között 
kormánybiztosként a mil-

lenniumi ünnepségek szervezését irányí-
totta, munkáját a Magyar Köztársasági 
Érdemrend nagykeresztjével ismerték el. 
2001ben vehette át az újjáalapított Cor-
vinláncot, 20012002ben, majd 2011től 
a kitüntetés elbírálásáért felelős testület el-
nökeként tevékenykedett.

1957ben lett az irodalomtudomány 
kandidátusa, 1966ban doktora, 1979ben 
nevezték ki egyetemi tanárrá. Munkás-
sága elsősorban a 16. és 17. századi ma-
gyar irodalomtörténetre, valamint a 20. 
századi magyar filmtörténetre terjedt ki. 

Emlékezés Nemeskürty István író, 
irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanárra

2015 Október 23-án 
a Széna téri emlékműnél 
a II. ker Örmény Önkormány-
zat s az EÖGYKE koszorúzott 
‒ dr. Issekutrz Sarolta és 
Bacsó Zoltán

A felvétel 2011. március 11-én 
készült, miután átvette a Kos-
suth-nagydíjat a Parlementben 
(Forrás: MTI / Soós Lajos )


