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örményeknek egy igazán használható kul-
turális központja, közel az Orlay utcai 
templomhoz?

Felteszek néhány „megválaszolhatat-
lannak” tűnő kérdést és elmondom az én 
válaszomat.

pl. Mi lett volna, ha nincs Alex? Mi lett 
volna, ha nincs Sarolta? Mi lett volna, ha 
Ők ketten tudtak volna együttműködni? 
Kik az igazi vesztesei e „küzdelemnek? 
stb.

Az én válaszaimon nagyon sokan meg 
fognak lepődni. De ahhoz még két hóna-
pot kell várni.

És a végén elmondok egy „ősi ör-
mény tanmesét” a „magyarörmény vi-
rágról”, Alexanjan örmény fővezérről és 
Saroltanján kertészről.

…..hmmm. Ügyes... Folytatjuk

  

Középiskoláit a marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceumban végezte (1970), majd 
zenetanári diplomát szerzett a kolozsvá-
ri Zeneművészeti Főiskolán (1974). Ta-
nári pályáját odahaza kezdte általános is-
kolai tanárként (1974-76), s rövid csík-
szeredai kitérő (1976-77, Művészeti Lí-
ceum) után 1977-től napjainkig ugyanott 
folytatta. A tanári munka mellett számos 

Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi magyar-

örmények híres zenész családjára? 
2. rész

Az előző részből sokmindent megtudhattunk Petres Csabáról, Dobribán Anna és 
Petres Sándor legkisebb unokájáról, aki 1951-ben született Gyergyóditróban, és ze-
nepedagógusként éli az életét. 

kiadványt hozott tető alá, mert úgy látszik 
Hamvas Bélával együtt vallja,: „Az em-
ber ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami 
nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami 
nincs” . 
Önálló kiadásban megjelent munkái:

Blockflöte ABC. Csíkszereda 1992 (ugyan-
azon évben 2., 2001-ben bővített 3. kiadás 
ugyanott);

A Farkashegyi Repülőtéren (Cikk – 37. old.)
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Darabok kezdő blockflöte-együttesek szá-
mára. ugyanott 1992;
Rövid elméleti összefoglaló összhangzat-
tanból. ugyanott 1998.
A Könnyű egyházi kórusművek egynemű 
és vegyeskarok számára című gyűjtemény 
„szerzője”.
„143 átirat zongorakíséretes szoprán és 
alt Blockflötékre”, kézirat, a csíkszeredai 
Nagy István Művészeti Líceum könyvtá-
rának adományozva, 2005. 
„Tücsök koma gyere ki” 288 gyermekdal 
és -játék óvodásoknak és kisiskolások-
nak, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2006, 2., ja-
vított kiadás, ugyanott 2007.
„Tarka madár” 162 könnyű darab szop-
rán és altfurulyára, Ábel Kiadó, Kolozs-
vár, 2007. 
„Nyolc kolinda” bariton szólóra és vonós-
négyesre, 2008. 
„Karácsonyi zene” 10+3 tétel, karácsonyi 
dalok , vegyeskar, zenekar, 2009. 
„Öt magyar népdal fuvolára és vonósné-
gyesre”, 2011. 
„Zene – Segédkönyv az általános iskolák 
V-VIII osztályai számára”, Markhouse 
Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2012.
„Zenei minimum – Kis komolyzenei ABC”, 
Corvin Kiadó, Déva, 2015.
„152 átirat zongorakíséretes szoprán és 
alt Blockflötékre”, kézirat. A Csíkszere-
dai Nagy István Művészeti Líceum, és a 
Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általá-
nos Iskola könyvtárainak adományozva, 
2016.

Petres Lajos, Dobribán Anna ebből 
a fészekből való harmadik unokája, aki 
1939. január 29-én született, így mesélt 
2014-ben Bajna György újságírónak az 
életéről.

Pedagógus-dinasztia tagjaként fúr, fa-
rag, kertészkedik, tart ju hot. Mint az 

egykori, „egynadrágos” tanítók. Vissza-
vonultnak mégsem tekinthető, hiszen kép-
telen tétlenségre, ahogy tele pü lése életé-
nek csupán a tudomásulvételére is. Gyü-
mölcsöt termeszt, málnát és szőlőt, ami-
ből az idén mintegy 100 kilogrammot szü-
reteltek feleségével. Ha már szakmai vé-
leményére nem annyira kíváncsiak, hát 
nem a dalkultúra ápolásával múlatja az 
idejét, bár kórusai hozták szá mára a leg-
több sikert, elismerést, továbbra is raj-
ta tartja a kezét közössége pulzusán. Mi 
mást is tehetne, nagyapáról, apáról szállt 
rá ez a „rossz szokás”.

Ha behunyom a szemem, a csengő han-
gú gyereket látom, aki édesapja, a messzi 
földön is ismert kántorta nító, Petres Ig-
nác mellett a szentmi sé ken, vagy az egy-
házi kórus szó lis tájaként énekel. Máskor 
a magyar ka tonáknak daloló alakja villan 
meg, akik hez a 21-es határvadász zászló-
alj pa rancsnoka vitte lóháton, nyer gé ben 
a négyesztendős, vékonydongájú fiúcskát, 
aztán a szép énekért jutalmul csokoládét 
adó német katonáknak éneklőt, végül a 
szép magyar nó tá kért süvegcukorral jutal-
mazó szovjet katonáknak dalolót.

Édesapja fogságból való hazaté rése 
után, Újvárosi Irénhez adják a te hetséges 
gyermeket zongorázni ta nulni, de szülei 
nem tudják fizetni a tandíjat, emiatt a zon-
gorázás abbamarad.

Ugorjunk néhány esztendőt. ősz van. A 
gőzmozdony a marosvásárhelyi állomá-
son pöfög csendesen, amikor egy hetedi-
ket végzett fiú száll le az egyik III. osz-
tályú va gon ból. Édesanyja egy aktatás-
kába szalonnát és kenyeret csomagolt, 
édes apja pedig így figyelmeztette: – Ami-
kor megérkezel Vásárhelyre, körülnézel, 
s meglátsz egy szép, szí nes tornyot. El-
indulsz feléje. Mel lett e gyönyörű palo-
ta díszeleg. Na, te oda bemész, felmégy 
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az emeletre, és jelentkezel a zeneiskolá-
ba fel vé tel  re.

A fiú pontosan betartva az apai taná-
csokat, a pompás folyosók szí nes ablaka-
it csodálva várakozott. Egy  szer két öreg-
úr megy arra. Egyi kük megkérdezte, fiam, 
te mit keresel itt? – Felvételizni jöttem a 
ze ne is  kolába. – És honnan? – Gyer gyó dit  -
róból. – Hogy hívnak, fiam? – Pet res La-
jos. – Petres Ignác fia vagy? – Igen. – Na, 
várjál. Kis idő múl va a könnyen nyíló, ha-
talmas aj tó kitárul, és behívják. Bent egy 
szép, szőke nő ül a zongoránál, Er kel Fe-
renc déd unokája, de ezt honnan tudhatná 
a fiú, aki minden hangot szépen és ponto-
san visszaénekel neki, amit ő leüt a zon-
gorán. Nincs gond a rit mus  ér zékkel sem. 
Kiküldik, majd nemsokára behívják. Az 
idősebb bácsi így szól: fiam, menj haza, és 
mond meg édesapádnak, hogy a felvéte-
lid sikerült a karmesteri és az oboa szak ra, 
de a felvételi vizsga két héttel ezelőtt volt.

A fiú hazament. Beíratták a gyergyó-
szentmiklósi gimnáziumba, köz ben a 
szászrégeni tanítóképzőbe is fel vételizett, 
úgyhogy három iskola várt rá azon az 
őszön.

Édesapja úgy döntött, hogy a ze-
neiskolába kell menni. Édesanyjával az 
akkori Lázár Ödön parkban lévő, a feren-
cesektől államosított épületben jelentkez-
tek. Nagyon kedvesen fogadták. Elkezd-
ték tömni a szalmazsákot, de édesany-
ja közben jobban körülnézett, s nem tet-
szett neki a helyzet. – Te, fiam! Nem lenne 
mégis jobb a szászrégeni tanító kép ző be 
menni? – kérdezte.

Vonatra ültek, hogy fia Szász ré gen ben 
maradjon. Első éven volt egy nagysze-
rű zenetanára, aztán másod év után nem 
volt zenetanáruk. Még otthon megtanítot-
ta édesapja neki a vezénylést. Jól fogott 
ez a tudás is, mert falumunkára kellett 

menni, és ráruházták az iskola kórusának 
a ve zetését. Hiába szabadkozott, átadták 
a partitúrákat, kifizették az utat, s ő ott-
hon megtanulta a legfontosabbakat, úgy-
hogy 5–6 alkalommal ve zé nyelte le a di-
ákok és tanárok kó rusát. Aztán a kicsen-
getéskor már há rom népdalfeldolgozást is 
betanított a kórusnak.

Hazakerült a szülőfaluba. Egye te men 
szerette volna folytatni a tanu lást, de báty-
ja halála és a család anya gi helyzete mi-
att otthon maradt. A 470 lejes tanítói fi-
zetés is jól fo gott, mert szülei építkezés-
be kezd tek, kölcsönt vettek fel. Közben az 
egészsége megromlott. Gyógyulása után 
helyettes tanárként dolgozott. Nincs rajz-
tanár? Rajzot ő tanított. Volt vagy három 
olyan tanítónő is az iskolában, aki nem 
tudott énekelni. Helyettük ő tartotta az 
énekórákat.

Nem tágított, zenetanár akart len ni. Bu-
karestben próbálkozott, de hiá ba volt jó 
zenéből, s bár a nyelvtant betéve tudta, a 
román nyelv és iro dalom hiányos ismerete 
miatt elutasították. Bukarest után Ko lozs-
vá ron próbálkozott. Az első három próbán 
ő és egy lány érdemelte ki a fel vételizők 
között a legmagasabb osz tályzatot. Aztán 
jött a román vizsga…

– Reklamálhattam az eredmé  nyért. A 
dolgozatom csupa piros volt s fél oldalnyi. 
Négyszer felvételiztem, há romszor visz-
szautasítottak. Aztán a látogatásnélküli-
re csak bekerültem. Két év után, Maros-
vásárhelyen kitű nő tanárokkal megnyílt a 
pedagógiai főiskola. Átiratkoztam. A ze-
nei fel a da tok megoldása kitűnően sike-
rült, az tán megint jött a román… Cara gia-
let kaptam. Valamit nyeke reg tem, s Oláh 
Tibor azt mondta: „Néz ze, Petres elvtárs, 
én magát átengedem, de egyszer legalább 
szánjon rá időt, és olvasson bele egy régi 
újságba.” Na, ezzel vége volt. Elég jól 
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vé geztem. Sárika nénihez kerültem, aki-
nél hajdanán felvételiztem. Ott jelesked-
tem, mert általában mindig az elsők között 
voltam, a taní tó kép zőben is, ahol 140-en 
voltunk, ami kor kineveztek, s én a ne-
gyedik le hettem a választásnál. 1964-ben 

vé gez tem. A marosvásárhelyi zeneis ko-
lába is alkalmaztak volna. Buka restben 
védtem meg a véglegesítőt. Egy hónapot 
készültem ott, hogy románul is tanuljak 
valamit.

Folytatjuk

Március 26-án a tavaszt 
köszöntőt, Gyümölcsol-
tó Boldogasszony ünnepén 
a szentmisét  Krikor atya 
mutatta be örmény nyelven 
sok ministránssal, kórus kí-
séretében, utána zeneagapé 
volt. Közreműködtek (jobb-
ról): Kirkósa Tünde és 
Kelenhegyi Eszter.

Haydn, Bartók és 
Offenbach műveket játszot-
tak csellón.

Képes beszámolók rendezvényeinkről
  


