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AmikorNeuman Ferenc báró fia vissza-
kaptaőseiállamosítottingatlanjait,akad-
tak naiv emberek, akik azt remélték, az
örökösmajdbefektetiazölébehullottva-
gyon egy részét abban a városban, ame-
lyértelődeiolysokattettek.
Nemígytörtént.Azízig-vérigamerikai

ésaNeumanokaradiszerepétalighaértő,
amolyantörténelmilegendakéntértelme-
zőférfihamartúladottazelődököröksé-
gen,beleértveaHoriautcaicsaládiházat.
A régi aradiak már ezt is nehezen

emésztettékmeg,merttőlünkviszontna-
gyonmesszeállazamerikaimentalitás.
Most az egyik hazai internetes portál

arról tudósít, hogyaPorcia családnyolc
festményét bocsátják árverésre. Mikor
e sorok napvilágot látnak,már túl is va-
gyunkaliciten,skitudja,melyikhazaiúj-
gazdagvillájábakerültanemzetikulturá-
lis örökséghez tartozó műremekek java.
EzeketugyanisaPorcia-örökösökjogosan
visszaigényeltékésnemrégvisszaiskap-
tákazAradiMúzeumgyűjteményéből.
Amit igazán sajnálhatunk ebben a tör-

ténetben,azaz,hogyezzelvéglegbúcsút
mondhatunk azoknak a festményeknek,

Gyökerek
amelyeket évtizedekig mégis Aradon
őriztek, akármagánkézben, akármúzeu-
mi raktárban.Amúzeumvezetősége pe-
dig elgondolkozhat azon, hogy mit ért
a leltáron lévő sok műkinccsel, ha azo-
kat oly ritkán láthatta a nagyközönség.
APorciákrólalighahallottamaiaradiak
többsége.Ahelytörténeti írásokból rend-
re hiányzanak az erre vonatkozó részle-
tek. A családról most dióhéjban annyit,
hogy a belényesi születésű és viszony-
lagcsekélyvagyonnalrendelkezőPorcia 
Lajosgróf(1832–1902)Biharmegyében
volt szolgabíró. Bécsben élő, az uralko-
dóház köreiben bennfentes rokonának,
Johannes Ferdinand Porciának halálá-
valhercegirangotésóriásivagyontörö-
költ.Hatgyermekemaradt.AszinténLa-
josnévrehallgatóörökösépíttetteazaradi
házat.(Closcautca2.sz.)APorcia-házat
aseprősiésazangyalkútibirtokkal1948-
ban államosították. Porcia Lajos család-
ját 1949-ben Dévára deportálták, onnan
párévmúlvavisszakerültekAngyalkútra,
de az egykori birtokból akkormár sem-
mi semaradt, s a helyiek jóvoltából ke-
gyelemkenyéren éltek. A gróf 1960-ban

Díszítsefelotthonátsajátkezűleg,vagylegyenakárbarátaikedvenchobbidekoratőre!
JelentkezzenaFővárosiÖrményKözösségiTérbenrendezettnappali táborunkra, 

amelyet Dávid Krisztián vezet.
TagjaiszámáraaFővárosiÖrményÖnkormányzatingyenesenbiztosítjaazalapesz-

közöket és nyersanyagot.
A tábor időpontja: június 25-től 30-ig (hétfőtől szombatig). Az alkalmak 6 napon 

keresztül látogathatók 14.00 és 18.00 óra között. 
A hatnapos tábor ára 10 ezer forint/fő. 

A foglalkozások helyszíne: V. Akadémia utca 1. 1/180 terem.
Érdeklődni:szervezes@fovarosiormeny.huemailcímen,vagyhagyjamegnevétéste-

lefonszámáta061/33-21-791-estelefonszámonésvisszahívjuk.
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öngyilkoslett.Halálautánahercegicím
visszaszálltacsaládUdinemellettiolasz
ágára.
Ateljescsaládiörökségvisszaperelését

a leszármazottak 2002-ben kezdtékmeg
ésrészleteibenmégfolyamatbanvan.
Három örökös a várományos, a leg-

fiatalabb közülük a 38 évesCzárán Ló-
ránt. (A Czáránok házasság révén ke-
rültek a családba.) Lóránt Aradon szü-
letett, de gyermekkorában az ő család-
jának is aMedgyesmelletti Erzsébetvá-
rost (Dumbrăveni) jelölték ki kényszer-
lakhelyül. Lóránt a Babes–Bolyai Tudo-
mányegyetem földrajz szakán diplomá-
zott. JelenlegNewYorkban él és lugosi
származású feleségével az ENSZ térké-
pészeti hivatalában dolgozik. Ő intézi a

visszakapott aradi Porcia-ház restaurálá-
sátéselmondásaszerintajavításimunká-
latokhoz szükséges pénzmiatt döntöttek
úgy,hogyavisszakapottfestményekegy
részétárverésenpróbáljákmegértékesíte-
ni.Lórántnemrejtettevékaalávisszaté-
résiszándékátEurópába.Aradisegyikea
letelepedésilehetőségeknek.
Azéletnéhafuradolgokatprodukál.A

Neumanokegyévszázadonát rengeteget
tettekAradért.Azemigrációbanszületett
utód azonban az ősök nagylelkűségéből
vajmikevesetörökölt.
APorciákkevesebbettettekaközért,de

az itthon született örököst erősen foglal-
koztatjaahazatérésszándéka.
Mertmégnemtéptekiagyökereit.

Forrás Nyugati jelen 2007 

AzErdélyiMúzeum-
EgyesületKözgyűlé-
se Murádin Lászlót a 
magyar nyelvtudo-
mány területén vég-
zett sok évtizedes
kutatómunkájaéski-
tartó tudománynép-
szerűsítő tevékeny-
sége elismerésekép-

pentiszteletitaggáválasztotta.
Adíjat2018.április7-én,Kolozsváron

nyújtottaátSipos Gábor,azEMEelnöke
és Bitay Enikő,azEMEfőtitkáraazEME
Közgyűlésén.A díjazottatEgyed Emese, 
Bölcsészet-,Nyelv-ésTörténettudományi
Szakosztályelnökelaudálta.

Az EME tiszteleti tagja lett Murádin László 
T. Veress Évátgr.MikóImre-emléklap-

paltüntettékki
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület T. Ve-

ressÉvánakGr.Mikó
Imre-emléklapot ado-
mányozott az EME
Természettudományi
szakosztályábankifej-
tett munkássága és a 
biológiaterületénvég-
zett egyetemi oktatói
tevékenysége és kuta-
tómunkája elismeré-
séül. 

(Internetről – 2018. április 12.) 
(Szerk. m.: Mindkettenerdélyiörmény

gyökerűek.)

  


