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TiszteltBálintnéKovácsJúlia,
egy éve keresem apai ágon az őseimet
részbenamagyarormeny.hu  honlapja ál-
talnyújtottsegítsége/ösztönzéserévén.
Szépapám Ohánovics Mihály Erzsé-

betbányánhaltmeg1892-ben,80évesen.
Érdekesbejegyzésként szerepel azanya-
könyvikivonatban,hogyazerdészetihi-
vatalbandolgozottésnemesvolt.

Mihályszületési/házasságihelyétmég
nem sikerült azonosítanom (legalább-
is Erzsébetbányán, Horgospatakán és
Alsókapnikonnemlelhető),arragondol-
tamhogyestlegMagyar-illetveOláhlá-
posonisérdemeslennekeresgélni(állí-
tólagAdeodatusottélt1796-ban,aleg-
régebbi okmányom a mai Románia te-
rületén Ferdinánd Józsefnek a születé-
si anyakönyvikivonata1779-bőlRóna-
székről).
Elolvastam a füzetekben az Ön ál-

tal írtMagyarlápos vonatkozású soroza-
tát(2007-2008).Szeretnémmegkérdezni,
hogytudna-esegítenibármilyeninformá-
cióvalMihálytilletően.Egymásiknyom,
amiMagyar/Oláhláposravezet,azMihály
fiának Lajosnak a felesége, aki született
Lebedi. Szolnok-doboka vármegye mo-
nográfiájában szerepel egyLebedi János
(nemesföldbirtokos1866-banésnemegy

Bálintné Kovács Júlia
Kapcsolattartás, Ohánovics család – 1. rész

gyakran előforduló név). Nagyon meg-
örültemGudenusúrkönyvének,sajnosaz
én családomat nem találtammeg. Rövi-
denmagamrólannyit,hogyjelenlegMün-
chenbenélekdeTemesvárottszülettem.

Köszönöm szépen, tisztelettel 
Ohanovici (Ohánovics) Zoltán

2017.11.16.

Búcsúkoncert 55 év szereplés után 

Temesvár –Azegyházizenelegszebbal-
kotásaiból szervezett Ohánovics Miklós 
hangversenytazerzsébetvárosi(sz.m.:te-
mesvárivárosrész)rómaikatolikusplébá-
niatemplomban vasárnap délután.A ren-
dezvény megnyitójában elmondta a vá-
ros zenei életében fontos szerepet betöl-
tőOhánovicsMiklós,hogyszervezőként
“nyugdíjba vonul,” a továbbiakban csak
hegedűsként és énekesként lép fel az er-
zsébetvárositemplomban,ahol55éveaz
ünnepi alkalmakmiséin rendszeres köz-
reműködő volt. Némi nosztalgiával fej-
tetteki,hogyegyreritkábbanhangzanak
elnagyzeneszerzőkmiséi,alkalmakraírt
szerzeményei a templomokban. Más íz-
lés,másfajta zene csendül fel újabban a
miséken.Afiatalokgitárosszerepléseinek
engediátateret.
A vasárnap délutáni hangversenyen

Bach, Gounod, Schubert, Raph, Bellini, 
Massenet, Albinoni, Beethoven, Bárdos 
Lajoshangszeresésvokálisműveihang-
zottak el, köztük három Ave Mária is,
egyikükzeneszerzőjeOhánovicsMiklós.
AszólistákEckstein Éva(orgona),Tesler 
Ágnes (hegedű), Gáspár Mária (ének),
valamintakoncertetszervezőOhánovics

Anyakönyvi kivonat
Név:
Foglalkozás:MichaelOhánovics,
vicariusofficiasylvae,nobil
Vallás:Rom.Cath.
Meghalt:17.07.1892,80évesen.
Származásihely,Oriundusex:Nagy-
bánya–Horgospataka?…
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Miklós (hegedű, ének) ihletett előadása
népes közönséget vonzott.
ArendezvénymásodikrészétaBartók 

Béla Énekkar szereplése töltötte ki.Ma-
gyar,németésrománnyelvencsendültek
fel Bárdos Lajos Szent karácsony éjjel,
GruberStilleNacht(Csendeséj),Händel
Örvendj világ, Liszt Ferenc Ave Mária,
valamintCharpentierTeDeumkórusraírt
vagyátdolgozottműveiGáspár Mária ve-
zényletével.

Ohánovics Miklós, aki neves karna-
gyokkal dolgozott együtt, köztükWasek 
Ferenccel és Wittman Pállal, megköszönte 
ajelenlegiplébánosnak,NicolausPaternak
az együttműködés lehetőségét és a hang-
verseny támogatását. A zene szolgálatá-
baneltöltött éveire emlékező, és az aktív
zeneiélettőlbúcsúzóOhánovicsMiklósta
BartókBélaÉnekkartagjaiésajelenlevők
hosszan tartó tapssal ünnepelték.

Szekernyés (Forrás: Nyugati Jelen)

Köszönöm,Julikanéni!
Nagyzenebarátvoltazapám,mostmárnemzenél(denemgond,afiaifolytatják,igaz
hogyéninkábbajazzfelé,bátyámpedigarockzeneterén).
AzértkeresemolyanlázasanMihályszüleitmertvalószínülegbeletorkolnaacsa-

ládfánkalengyelörménygaliciaicsaládba.
lásd:http://www.ormianie.pl/files/drzewa_gen/ohanowicz/aqwg01.htm#56
Már két éve gyűjtöm az anyagot, hogy egy poszter formájában grafikusan 

megjelenítsemalengyeléserdélyiágat(107+34reprezentáns),
Kellemesestétkívánok,

Zoltán

„Nemsokaság,hanemléleksszabadnép
tesz csoda dolgokat” – ezen Urmánczy-
idézet jellemzi leginkább azt, ami a hét-
végén Maroshévízen történt. Nagy ese-
ménynekszámítanakmindenesztendőben
aMaroshévíziMagyar Napok, amelynek
része az Urmánczy Nándor Emléknap is.
Idén,anévadószületésének150.évfordu-
lójánalegrangosabbvendégekkörébenke-
rültsorajövőneküzenőemléktáblalelep-
lezésére,díjátadásraéskönyvbemutatóra.
A színes programkavalkádból a szom-

batemléknapkéntemelkedettki.Főhajtás

Balázs Katalin
Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja 

veszni a múltat (részlet)

  

volteza150éveszületettdr. Urmánczy 
Nándor előtt, akinek munkája és tar-
tása tette feledhetetlenné, példamuta-
tóvá őt a maroshévízi magyarság szá-
mára. Több vendég is nagyra értékelte,
hogy e nap programja ökumenikus ige-
hirdetéssel kezdődött, az ünnepségre a
gyergyószentmiklósiGál Hunor örmény 
katolikusplébánostelkísértékavöröskö-
pönyegesek is. Urmánczy sírjának meg-
koszorúzását követően a templomkerti
közösségiházfalánlepleztékleazemlék-
táblát,rajtaafelirattal:


