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GörgeiArtúr megítélése többször válto-
zott,tetteit,érdemeitpolitikaiérdekektől,
vagymeggyőződéstőlfüggőensokansok-
féleképpértelmezték.Valósalakjátegyre
inkábbelfedteaszemélyéhezkapcsolódó
szóbeszéd, az 1848-49-es forradalomhoz
és szabadságharchoz való viszonyunk,
azországfüggetlenségét,apolgáriátala-
kulást is szimbolizáló Kossuth-kultusz.
A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításá-
banmost16közgyűjteményéstöbbma-
gánszemély 416 db válogatott műtárgya
alapján egyszerre ismerkedhetünk meg 
a 201 éve született Görgeivel, valamint 
azutókorvelekapcsolatoselképzeléseivel.

Az örmény gyökerű tábornokot idéző
tárlat után a résztvevők lehetőséget kap-
tak a látványos Seuso-kincsek megte-
kintésére.Ama ismert 14 ezüstedény és 
az elrejtésükre használt rézüst a római
császárkorkésőiszakaszábólfennmaradt,
lakoma-és tisztálkodókészleteket tartal-
mazókincsleletekközöttalegértékesebb-
nek számít.A kincs névadó tálján nem-
csak az edény tulajdonosának, Seusonak
a neveolvasható, hanemaz ábrázolt va-
dász-éspiknikjelenetekegyikfeliratából
azt ismegtudjuk,hogyvillája ésbirtoka
Pelso,azazaBalatonközelébenfeküdt.

(Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum)

Bálintné Kovács Júlia                               
Azbék

Történtpedig,hogyaFüzeteklegutóbbi
számában olvashattam Ázbé Mihályma-
rosvásárhelyilakosrövidcsaládtörténe-
tét, éskeddenkedvemkerekedett, hogy
foglalkozzam egy kicsit ezzel a család-
névvel, amellyel újabban gyakran talál-
kozom.

„Kászonújfaluban  egy örmény sírem-
léktalálható:AzbéIstván1880-1948.

 Azbé István Csíkszépvízről került
Kászonba, mint kereskedő. Utódai nem
születtek,acsaládkihalt.”

Forrás: Sztojka Tamás: Erdélyi Örmény 
Gyökerek 2016. január - február  53. lap
Két évvel ezelőtt a Gyalui Várnapok

alkalmával Győr László gyűjtő képeslap
kiállításán  találkoztam  ennek a keres-
kedőnek a nevével, aki íme képeslapok
kiadásávalisfoglalkozott.

  

Azbé István kiadása: Kászonújfalú

A Füzetek 2017 július-augusztusi szá-
mában (30. oldal) bizonygattam, hogy
Virág János,Kolozsvároshíresmészárosa
örményvolt....bizonyítékaimegyike így
szólt:
„A Kolozsvár közelében lévő Gyalu

községből az 1930-ban Szamosújváron
megtartotttemplomszentelésiünnepségre 
adakoztak:Ázbej Viktor, Id. Betegh Márton, 
Bocsánczy Anna, Özv. Kovács Gy.-né, Vi-
rágh Kristóf, Virágh Márton.
A Kolozsváron megjelenő Erdélyi

Közérdekű Napilapban, a Szabadságban 
2018. december 8-án megemlékeztek
Anca Pálné Ázbej Margitról (Busikáról),
aki25évvelezelőtt,1993-banhaltmeg,
emlékezettráZsófikaésPalika.

1.Anca Pálné, Kardos Márta–kolozs-
vári testnevelő-tanárnő, sokszoros or-
szágos bajnok, Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes evezősnő az 5o-es években,
számos nemzetközi regatta díjasa, itthon 
aSnagov-tavon,ahatárokontúlAmszter-
damban,a szlovéniaiBledben,azakkori

nyugatnémetDuisburgban,alengyelPoz-
nanban,azegykoriPosenbenafranciaor-
szági Maconban ésAnglia fővárosában,
Londonban.
Férjeédesanyja,AzbejMargitmagyar-

nagykapusi földbirtokos lánya,amagya-
rul szakácsot jelentőAmiráscsaládsarja
révénkerültörménycsaládba.
AjelenlegKolozsváronélőésdolgozó

Anca Páltól–akinekazédesapjaemléke-
zetem szerint a Kolozsvári Filharmónia
egyikigazgatójavolt–,megtudtam,hogy 
amagyarkapusitemetőbenegyparcellányi
örmény sír található. Ezen kívül a család
egyikősemegisírtaacsaládtörténetet...
A lényeg az, hogy Kalotaszegen –

Magyarkapuson,mostaninevénNagyka-
pusonkívülmásholisvannakAzbejek.
Atelefonkönyvbenkeresgéltem,ésegy

találékony férfire találtam, aki így írja 
a nevét: Azbey. Gondolom azért,  mert 
románul azAzbejt azbezs-nek olvasnák.
BeszéltemVele telefonon, felesége Haj-
nalkatanítónő,kapjákmáraFüzeteket.

 (folytatjuk)


