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és ma is az.
Fancsali János zenetörténész A ma-

gyar örmények zenei élete címmel tar-
tott előadást Olyan művészekről hallhat-
tunk, mint a Marosvásárhelyen elhunyt 
Kabdebó Rozália, Liszt Ferenc egyet-
len örmény származású tanítványa vagy 
Hollóssy Kornélia operaénekesnő. 

Orbán Zsolt történész 1956 – körülmé-
nyek, események, örmények címmel tartott 
előadást a forradalomról és Pongrátz Ger-
gelyről, a Corvin köz örmény származású, 
legendás parancsnokáról. Erdélyben az 
örmény (gyökerü magyarok) közül most 
is, akárcsak 1848-ban, számosan vállalták 
a forradalom ügyét. (A Füzetekben meg-
jelentettük néhányuk adatait) 

Ősz Domokos örmény népdalokat és 
táncdalokat adott elő, majd az András 
Lóránt Társulat fellépése következett. A 

táncszínház hagyományos, kaukázusi vi-
seletbe öltözött, fiatal művészeinek elő-
adásában Marosvásárhelyen először lát-
hattunk örmény táncokat.

A Maros Megyei Múzeum várbeli épü-
letében lévő kiállítóteremben Hamlet 
Gasparian nagykövet nyitotta meg az Ör-
ményország határmódosulásai a világ kó-
dexeiben című vándorkiállítást, a tárlatot 
dr. Bartos Elekes Zsombor méltatta. 

A Bolyai téri unitárius egyházközség 
Dersi János termében kézműveskavalkád 
és tárlatnyitó volt, Ávéd Rózsa mondott 
beszédet, a kiállításon szereplő munkák 
– Csiki Margit fali fái, Demeter Irén és 
Dobribán Anna kerámiái, valamint Lili 
Adam Seyranyan bőrdíszművei. 

(Forrás: Népújság. Marosvásárhely, 
2016. október 17. K. Nagy Botond írása 
alapján – kivonatot készítette B. J.)

ZACHNOK MÁRDIROSZ – ZÁCHÓ 
MÁRTON (*Beszterce, 1666 – 
✝Gyergyó, 1753)
Felesége: DSISCHATUN (*1679 – 
✝1739)
Házasságkötés: 1697, Beszterce
Gyermekeik: 
(1) Chénganosz (*1697 - ✝1758)
(2) Kristóf (*Szépvíz, 1699 – ✝Szépvíz, 
1770) - kereskedő
Felesége: /GOSKÁR/ ERANOSZ VERO-
NIKA (*1719 – ✝Szépvíz, 1788)
Házasságkötés: 1737

„Élő emlékezet” – Örmény származású 
családok Marosvásárhelyen – 6. rész

  

KERESZTES CSALÁD
Gyermekeik: 
(2.a) Mardirosz / Márton / (*Szépvíz, 
1737 – ✝Szépvíz, 1796 ) – kereskedő
Felesége: MÁNYA ANNA (*1749 – 
✝Szépvíz, 1783)
Házasságkötés: 1771

Gyermekeik:
(2.a.1) Kristóf (*1772 – ✝1830)
(2.a.2) Mária (*1773 – ✝1748)
(2.a.3) Kajtán (*1777 – ✝1786)
(2.a.4) Gergely (*Szépvíz, 1778 – ✝Szép-
víz, 1832)
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Felesége: FRENKUL TERÉZ (*Gyergyó, 
1783 – ✝1832)
Házasságkötés: 1803
Gyermekeik:

(2.a.4.1) Mardirosz (*1803 – ✝1809)
(2.a.4.2) Anna (*1805 - ✝?)
(2.a.4.3) Antal (*1808 - ✝1865) 
(2.a.4.4) Mária (*1810 - ✝?) 
(2.a.4.5) Lukács (*1813 - ✝?)
(2.a.4.6) Kajtán (*1815 - ✝?)
(2.a.4.7) János (*1817 - ✝?)
(2.a.4.8) Gergely (*1819 – ✝1892)
(2.a.4.9) Mózes (*Szépvíz, 1822 - ✝?) 
Házasságkötés: 1854
Gyermekeik:

(2.a.4.9.1) József (*1857 - ✝1937)
(2.a.4.9.2) Róza (*1861 - ✝1949)
(2.a.4.9.3) Lázár (*1865 - ✝?) - MÁV 
alkalmazott Csíkszeredában
Csíkszeredában majd Marosvásárhe-
lyen élt 
Felesége: VERESS BERTA
Házasságkötés: 1894
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.1) Lázár (*1895 – ✝1959)
(2.a.4.9.3.2) Gyula (*1896 – ✝Ma-
rosvásárhely, 1979) - építkezési vál-
lalkozó
Felesége: KOVÁCS GIZELLA 
Házasságkötés: 1920
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.2.1) Gyula (*Marosvá-
sárhely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 
2015) 
Házasságkötés: 1951
Felesége: PÁLL MAGDA – zongo-
ratanárnő
Családi házuk (a mai Toplica utca 
10 szám), a leszármazottak tulajdo-
na.
Gyermekük:
(2.a.4.9.3.2.1.1) Pál (*1953) - csa-
ládjával Marosvásárhelyen él

Keresztes Gyula a Református Kollé-
giumban érettségizik (1939), Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészeti karán szerez 
diplomát (1944). A II. Világháború után 
a Vásárhelyi Városi Néptanács műszaki 
osztályán építésztervező, Marosvásárhely 
főépítésze (1955-58) majd a helyi Terve-
ző Intézetben tervező műépítész nyugdí-
jazásáig.

Az 1960-as évek elején a Magyar Auto-
nóm Tartomány területén felméri - tanul-
mányozza a műemlékeket, tervezi és ve-
zeti a helyreállítási munkálatokat, mun-
katerülete később Maros megyére korlá-
tozódik.

Fő művei. Maros megyei kastélyok és 
udvarházak (1966), Vásárhelyen vásár 
tartatik (1996), Marosvásárhely régi épü-
letei (1998), Marosvásárhely szecessziós 
épületei (2000), Maros megye középkori 
templomai (2011).

Helyi, országos, külföldi szaklapokban 
közli szakdolgozatait a műemlékekről. 
(400 cikke jelent meg).

Az EMKE, Kelemen Lajos Műemlék-
védő Társaság, Református Kollégium 
Öregdiákok Baráti Körének aktív tagja, 
épület-helyreállítási munkálatokban szak-
mai tanácsadóként segíti az egyházakat.

Kitüntetései: „Marosvásárhely díszpol-
gára 1997”, „Város neves személyisége 
2001”, a Marosvásárhelyi Rádiótól, Dr. 
Bernády György Közművelődési Alapít-
vány Emlékplakett 2003, „Bolyai Farkas 
emlékplakett 2006” a Református Kollé-
giumtól, Európai Bolyai Társaság részéről 
„Elismerő oklevél.

(2.a.4.9.3.2.2) Béla (*Marosvásár-
hely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 1921)

(2.a.4.9.3.3) Béla (*1897 – ✝1925)
(2.a.4.9.3.4) István (*1903 – ✝1976)

(2.a.5) Róza (*1783 – ✝1836)
(2.b) Todor (*1739 - ✝?)
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(2.c) Lázár (*1747 - ✝?)
(2.d) János (*1749 - ✝?)
(2.e) Szultána (*1751 – 
        ✝1821)
(2.f) Bogdán (*1745 – 
        ✝1746)
(2.g) Vártán (*1753 - ✝?)
(2.h) Mánuság (*1755 - ✝?)

Miklós (*1701 – ✝1758)
Mánug (*1703 – ✝?)
Márton (*1705 – ✝1777)
Mária (*1709 – ✝?)
Donig (*1719 – ✝1746)
Zakariás (*1722 – ✝1795)

Felhasznált irodalom:
Dr. Száva Tibor Sándor: 
Gyergyói és Szépvízi ma-
gyarörmények nyomában, 
Csikszereda, 2008, 697- 
700; 703; 709; 716.

Adatközlő: Keresztes Gyula, 
Keresztes Pál

Vitéz cím és vitézi jelvény viselésére feljogosító igazolvány 1942-ből


