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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok 
Marosvásárhelyen – 10. rész

KOPACZ CSALÁD
Gyergyószentmiklóson KOPACZ LU-
KÁCS (*1700vége-✝1850körül)-ke-
reskedő
Felesége:CZIFFRAKATALIN
 „... Kopacz Lukács Gyergyószentmiklós-

ról egy kolozsvári =Könnyező szűz= má-
solatot ad, amit a kép feliratából következ-
tetve eredetinek tartanak. A kép felirata a 
következő: Vera effigies B. Virg. Mariae, 
flentis in Transilv. Ad claudiopolum 
ao 1699 dei 15 febr. Visitur in templo 
Academico Claudiopoli –” Adományok
az Örmény Múzeum Egyesület megala-
kulása alkalmával „Armenia”1906.janu-
áriszám.

Gyermekük:
(1) GÉZA (*Gyergyóditró1847-✝?)-er-
dőbirtokoséskereskedő
Felesége:MOLNÁRREGINA

Acsaládról feljegyezték,hogyaditrói
római katolikus templom építésében
(1908-1911) jelentős szerepet vállalt,
pénzbeli adománnyal hatékonyan támo-
gatta az építkezést. Baloldalon, az oltár-
tólszámított2-ikfestettüvegablakkészít-
tetéseegyénihozzájárulásacsaládrészé-
ről.(RothMiksaüvegfestőkészítiaJézus
Szt.Szívetemplom12Apostoltábrázoló
vitrálliét.)
A templomépítéssel egy időbenkészül

a„Kopaczkúria”is,melyetavilághábo-
rúidejénhadikórházzáalakítanak,snap-
jainkbanatöbbszöriátépítéstelszenvedő
épületet öregotthonként használják.

Gyermekeik:
(1.a) Lukács (*Gyergyóditró, 1876 –
✝Marosvásárhely,1955)
Felesége:ELTZNERJOLÁN
Házasságkötés:1901

A vásárhelyi „Leszámítoló” igazgató-
ja.Hamarosan telketvásárol,családihá-
zat épít, (Kossut utca 48 szám), jelen-
tős nagyságrendű erdőrészvényt vásárol
Szovátán.
Mint a Marosvásárhelyi Sport Egylet

választmányitagjaés1936-tólazevezős
szakosztály alelnöke, alapító tagja aVá-
sárhelyennapjainkbanislétezősport-üdü-
lőparkövezetnek,a„Weekendtelepnek”.
Mindeztönerőből,többlelkesfiataltámo-
gatásával, akikmélyítik és szabályozzák
avizesövezetet,kiirtjákamindentelbo-
rítósástésfűzfaszökést;csónakházat,öl-
tözőt és ruhatárat építenekmelléje.A II.
Világháborúutánegyhelyi szállítóválla-
latnáltisztviselő.Az1920évekgazdasági
romlása,avilágháborúseseményekmeg-
élhetési nehézségeket jelentenek, ezért a
gyermekekjövedelemkiegészítésicéllal,
megrendelésre szőnyegszövést, ajándék-
tárgy készítést vállalnak.

Gyermekeik:
(1.a.1) József (*1909–✝1986)
(1.a.2) Gabriella (*1902–✝1989)
(1.a.3) István (*1904–✝1980)
(1.a.4) Miklós Lukács (*Marosvásár-

hely,1911–✝Marosvásárhely,1997)-ter-
vezőépítész
Felesége: FARKASHÁZI EMMA
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(*Hátszeg,1904–✝Marosvásárhely,1997)
Gyermekük:

(1.a.4.1) Miklós

Kopacz Miklós Lukács a II. Világhá-
borúidejénamagyarhadseregtartalékos
hadnagya, 1943 augusztusában aDél-er-
délyifrontonharcol.

„Felvincnél megsebesültem. Akna be-
csapódás következtében elveszítettem jobb 
szememet. Hosszas kórházi kezelés után, 
Torda –Kolozsvár – Kalocsa – Kecskemét 
– Eger – Budapest – Szombathely, vissza-
rendeltek a Szombathely melletti pótkeret-
hez, amelyik még meg nem gyógyult álla-
potban Németországba szállított. Passau 
mellett Pochingi, amerikai fogolytábor-
ban voltam és meggyógyulásom még nem 
volt teljes, amikor kértem a hazaszállítá-
somat. (Lsd.KopaczM.Lukács:Önélet-
írás. Marosvásárhely1960ápr.20.)

Németországban,fogságaidejealatthá-
zasságotköt,1945őszénhazatérnekVá-
sárhelyre. A Festőnek készülő Kopacz
MiklósLukácsvégülazépítészpályátvá-
lasztja: „háború után az építésé a jövő”.
Vallja,deéletevégéigkitartkedveltidő-
töltése,arajzolásésfestésmellett.Akva-
rell-pasztellrajzaimegőriztékacsalád-
tagoksajóbarátokarcvonásait.

(1.b) Janka (*Gyergyóditró, 1893 –
✝Marosvásárhely,1973)
Férje: DOBRIBÁN ZAKARIÁS
(*Gyergyó,1884–✝1958)
LásdaDobribáncsaládismertetőt.
(1.c) Jenő
Felhasznátirodalom:
Pál Emese:Örmény szentek ábrázolá-

sai a Szamosújvári Szentháromság temp-
lom gyűjteményéből

Adatközlő:KopaczMiklós

„Kopacz ház”, Gyergyó központi ré-
szén épült 1800 körül
Alul: A gyergyóditrói temlomablak Kopacz Miklós Lukács rajzai: Kopacz Lukácsné Eltzner 

Jolán és Kopacz Lukács, alul: József, Gabriella, István
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Kopacz Miklós Lukács rajza: 
Pochingi tábori lakásuk 1945-ben

Kopacz M. Lukács rajzai:
Önarckép, Farkasházi Emma (fénykép és rajz)

Fodor József :magyarköltő, író,újság-
író,műfordító.
1898. április 22.,Nagyilonda (Erdély)

-1973.október7.Budapest.
„1910-benatordaigimnáziumI./Bosz-

tályú tanulója lettem, Ilondán öt elemi
osztálytvégeztemelőbb.Ebbőlazidőből
egyosztályfényképetkaptamacsodasze-
rűen még élő osztályfőnökömtől, Száva 
Kristóftól nemrég, az egyetlen gyermek-
korifényképemez.”
„Amiatanulástilleti,nemtartoztamaz

  

Bálintné Kovács Júlia
Olvasmányaimból tallóztam

eminensekközé.Kedvestantárgyamvolt
alatin,márazértis,gondolom,mertSzá-
va Kristóf,akinekünktanította,kiválópe-
dagógusvolt.”

Forrás: Fodor József: Egy költészet tör-
ténete. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.

Borsos Miklós magyar szobrász, érem-
művész,grafikus.
Az erdélyi Nagyszeben városában lát-
ta meg a napvilágot 1906. augusz-
tus 23-án. Családja a román betörés

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Robot
Az igazgatótmeglátogatja egy barátja, de csak egy nagyon szép robottitkárnő fo-
gadja,akigéphangonközli:-Afő-nökömbetegállománybanvan,haó-hajtja,azért
ki-szolgálom.Haajobbmel-lemetfogjameg,ká-vét,haabalt,akkorte-átszolgá-lok
fel.Abarátnaktetszikisaszéprobotnő,kíváncsiis,éspróbaképpenegybőlaszok-
nyájaalányúl,deordítvakapjavisszaakezét.–Alá-bamközöttvanaceruza-hegye-
ző,egyéb-kéntafő-nökömise-zértvanbetegál-lományban.

(AzErdélyiSzemmel–ErdélyiMagyarokAusztriaiEgyesülete–2017/51számá-
bólkölcsönkérve)
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Mélyfájdalommaltudatjuk,hogyaszeretettférj,édesapaésnagytata
Lázár János

szorgalmaséletének83.évében,hosszúbetegségután,2018.január5-énörökreelaludt.
Virrasztáshétfőn17,30órakorvoltazÖrményKatolikusTemplomban.

Halhatatlanlelkéértazengesztelőszentmiseáldozatotkedden,13órakorvégeztékaz
ÖrményKatolikusTemplomban,majdeztkövetően,14órakorhelyezték
öröknyugalomrahamvaitazörménykatolikustemetőkápolnájából.

Drágaemlékeszívünkbenörökrevelünkmarad.Nyugalmalegyencsendes!

Szomorújelentés

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

elől1916-banGyőrbemenekült.Önélet-
rajzi könyvébőlVisszanéztem félutam-
ból (SzéchenyiKiadóKft, 1989. Szom-
bathely.)idézek:
„1918. Hogyan van vége egy háború-

nak?Mindenüttmásként.Nagyszebenbe
hirtelenkezdettözön-
leni vissza a katona-
ság.(...később)

Az iskola - polgári 
iskolaként - megnyilt. 
Negyedikesek, pol-
gáristák lettünk.  Is-
kolánkat áttették a 
Teréziánumba. Ezt 
Mária Terézia alapí-
totta. Jóságos anyai 
szíve megszánta a 
Madéfalván rendezett 
székelyírtás árváit, 
és Nagyszebenben 
hatalmas árvaházat építtetett.

Osztályfőnökünk Lovag Róza  tanárnő 
fölfedezte az osztály művészét, és mind-
járt nagy jövőt jósolt neki. Govrik János 
volt ez a fiú, barna arca, nagy szeme, hul-
lámos, oldalt elválasztott, dus haja, hom-
lokába hulló, göndör tincsei szép, lányos 
jelenséggé tették. Mi örménynek néztük, 

de Erdélyben nagyon sok az örmény, és 
nálunk egyforma volt román, zsidó vagy 
örmény fiú. Govrik csodálatosan szép ró-
zsákat  tudott festenni vízfestékkel. Ek-
kortájt nagy divatja volt a rózsafestés-
nek. Iskolákban mindenütt tanítgatták. De 

Handmann tanár úr 
nem, és Sterk tanár-
nő sem. Govrik önál-
lóan állt elő egy nap 
rózsáival.”

„Borsos Miklós 
úgy vált a magyar 
és egyetemes mű-
vészet nagy alak-
jává, hogy mind-
végig megőrizte 
csomafalvi, székely 
gyökereit, amely-
ből származik, aho-
gyan azt az életrajzi 

kötetében is megfogalmazta” – hangzott 
el a Borsos Miklós szobrászra emlékező 
évfordulós ünnepségsorozat hatodik állo-
másán, Gyergyócsomafalván.

(Ezt a cikket a Székelyhonról másol-
ták: https://szekelyhon.ro/muvelodes/
emlekestet- tartot tak-csomafalvan-
borsos-miklos-tiszteletere)

Borsos Miklós

  


