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Kabdebó Lóránt

Nem múlhat el 
a világ dics�sége!

(Szamosújvári menekül�k Gyöngyösön)

Szamosújvár és Gyöngyös? A partiumbéli magyarörmény f�város és egy Tria-

non után hirtelen kedveltté váló hegyvidék kifejl�désének szertesugárzó ki-

indulópontja. Múlt és jöv�. Két világ. Személyes okokból bennem mégis össze-

kapcsolódtak. Véletlen találkozások? Avagy a véletlenek mögött a sors munkál 

– játszik velünk, emberekkel? Én inkább azt mondom: az isteni el�relátás vezeti 

lépteinket. Apám Magyarországon is Erdélyben gondolkozott. Ott akart élni, 

ahol erd�k és hegyek lélegzenek, és ha már egyszer el kellett hagynia otthonát, 

családját, nem akart még egyszer helyet változtatni. Városnál vállalt munkát, 

mert egy várost nem lehet áthelyezni (a kommunizmus ezt a „csodát” is kitalál-

ta, így költözünk majd tovább, de ez egy másik történet lehet). Így került Gyön-

gyösre, itt n�sült, ide születtem én is. Jó volt itt élni. Ha író lennék, ezt a várost 

írnám le. Ki tudja, ha marad id�m, egyszer talán még ebb�l is lehet valami.

Gyöngyös és Szamosújvár? Egy ideig a gyöngyösi római katolikus temet�ben 

nyugodott Szamosújvár els� és utolsó magyar f�szolgabírája. A történelem ilyen 

paradoxonokban mutatkozik meg. Mivel halott rokonunk nem nyugodott Gyön-

gyösön, az egyetlen sír, amelyet halottak napján felkerestünk: Minorich Albertnek 

– ha jól emlékszem – márvány síremléke volt. Trianon után elhagyta Erdélyt, és 

tüd�baját a mátraházi szanatóriumban gyógyíttatta. Itt is halt meg. Lányai évente 

meglátogatták a sírját. Én egyikükre pontosan emlékszem, nagy, magas termet� 

hölgy volt. Apám ilyenkor zsebóráját minden évben el�vette, és a lánccal mérte, 

mennyit d�lt a síremlék az elmúlt év során. Egy közeli fa vagy bokor fenyegette. 

Végül is minden évben megnyugtatóan zárult a szemlénk. Jól emlékszem az 

ismétl�d� jelenetekre, mert ebbe a m�veletbe én magam is belefolytam, talán 

els� és egyetlen eset, amelyben apa és fi a összehangolódtak egy közös „m�sza-

ki” jelleg� munka során. Apámat mindig tiszteltem, tetteit nagyra tartom ma is, 

de bölcsész lelkületem másfajta álmodozások felé vonta fi gyelmemet.

Nagybátyám, Kabdebó Ger� lett több évtizedes megszakítással, a  vissza-

tér� magyar világban Minorich Albert utóda. És ezzel magára vette végzetét is. 

A cegei tó partján lakott, birtoka szomszédos volt Wass Albertével és a Blom-

berg baronesse-ekével. A háború végén mint magyar tisztségvisel�nek neki is 

menekülnie kellett, Ausztrián át Ulmig jutott családjával, onnan már betegen 

érkezett vissza, apám mint a városi közm�vek igazgatója fogadta be, és a 

vízm�nél alkalmazta. Nem sokáig, vesebaja elhatalmasodott, a magas vérnyo-

mástól el�ször egyik szemére megvakult, majd nemsokára a gyöngyösi kórház-

ban halt meg. Itt is temettük el. Beosztott munkásként dolgozhatott csak, de 

mindenkivel szót tudott érteni, munkástársai nagy becsüléssel fogadták maguk 

közé, szerették Csaba nev� unokáját is. Tiszta szívvel meggyászolták. De halála 
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után felesége és leánya nem maradhatott tovább a vízm�veknél („f�szolgabíró”, 

„erdélyi menekült” – akkor nem engedték ezt tovább!), ezért továbbköltöztek 

a másik lányukhoz, Székesfehérvárra. Leszármazottai ma is ott élnek, interne-

ten napi kapcsolatot tartunk. Miután Ger� bácsi felesége, Berta néni (Sófalvi 

Berta, maga is politikai szerepl� a vissszatér� Erdélyben, t�lük hallottam még 

gyermekkoromban az azóta általam is nagy becsben tartott Keresztes-Fischer 

belügyminiszter nevét), hosszú életkort megérve elhalálozott, Ger� bácsi földi 

maradványait a család Székesfehérvárra temette át. Családegyesítés a temet�-

ben – gyakori huszadik századi sors.

Gyöngyöst és a magyarörmény Szamosújvárt tulajdonképpen Trianon árnyé-

ka kötötte össze. Dr. Papp István fi atalabb éveiben a szamosújvári gimnázium 

tanára volt. Feleségével, Kovrig Juliska nénivel és gyermekeikkel Erdély elcsato-

lása után hagyták el otthonukat. Vagonlakókként érkeztek a maradék hazába. 

Valahai diákja, utóbb Miskolc város neves sebészf�orvosa mesélte: � borotválta a 

rettegett és szeretett tanár urat menekültkorukban, a vagonban. Pista bácsi végül 

a gyöngyösi Koháry gimnázium legendás tanáraként élte le életét, és nevelte fel 

két lányát és két fi át. (Ötödik gyermeke fi atalon már itt Gyöngyösön halt meg, itt 

lett eltemetve. Pista bácsiék az � sírját látogatták, mi átmentünk oda is évente.) 

Gyermekei közül Papp György Bay Zoltán professzor tanítványaként doktorált, és 

részt vett a háború végeztével a világhír� holdradarkísérletben. Miután a hazai 

atomkutatás el�tt akkor nem nyílott lehet�ség, az Egyesült Izzó egész kísérleti 

felszerelését a szovjetek jóvátétel címén elvitték, professzorával együtt tanárse-

gédje is Amerikába menekült, ott viszonylag fi atalon vakbélm�tét során vesztette 

életét. És ha már hírességekr�l beszélünk: Juliska néni édesapja Szamosújvár 

máig megemlegetett tisztif�orvosa volt az id�ben, mid�n a híres betyár, Rózsa 

Sándor a ma is létez� (de még mennyire létez�! Páskándy Géza 1956 után há-

rom évet ott szenvedett) szamosújvári börtönben elhalálozott. Fejét talán �rzik 

valamelyik b�nügyi múzeumban, de apám is, és unokatestvére, Barcsay Jen�, 

a nagy magyar fest�m�vész is azt a legendát adták tovább nekem, hogy Kovrig 

doktor, aki nekem dédapám volt, vágta le halála után Rózsa Sándor fejét, hogy a 

szamosújváriak elküldhessék mint híres relikviát a királynak.

Pista bácsi Gyöngyösön az úgynevezett Brukner-házban bérelt lakást, ide 

hívta a M�egyetemen frissen diplomázott mérnök unokaöccsét, apámat, sze-

rezvén neki állást a városnál. Apám a legendás polgármester (ma már emlék-

tábla és szobor is �rzi emlékét), Puky Árpád kedves városi mérnöke lett, a Mátra 

víz- és villamosrendszerének kiépítése az � nevéhez f�z�dik. Szomszédok 

lettünk a házban, ahol harmadik hírességként a debreceni egyetem kés�bbi 

professzora, Bán Imre lakott. A  három család együtt vészelte át az 1944-es 

ostromot is. Akkor Hanák Kolos tér 1. volt a címünk. Kés�bb Rákosiról, majd 

a semleges postáról nevezték el, ha jól emlékszem, volt Bugát Pál tér is. Most 

nem tudom, milyen néven kellene keresnem, ha nem találnék oda bekötött 

szemmel még ma is, közeledvén a 80-ik életévhez.

Papp István tanár úr, Kabdebó János mérnök ha itt laknak, ugyan merre 

menekülhetne Szamosújvár nyugatra tartó polgársága? Csakis Gyöngyösön 

keresztül. És mire emlékezhet egy nyolcéves, a  harmadik elemibe frissen 

beiratkozott kisfi ú ebb�l az id�b�l? A  szép sz�ke Blomberg baronesse-ekre, 

akik lovon száguldoztak. Mint a mesében. Ménesüket ideiglenesen a valahai 
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megyeháza helyén lev� méntelepen tartották. Arra emlékszem, hogy érkezé-

sük hírére jöttünk haza a mátrafüredi vízm�t�l, oda húzódtunk anyámmal a 

bombázásoktól félve. Még egy névre emlékszem, Zakariás Rózsika, �  volt az 

egyik legrangosabb keresked�ház akkori nagyasszonya. És emlékszem: a für-

d�szoba víztartályában forraltuk a vizet napszámra. A  menekül�k itt, nálunk 

tisztálkodtak. Fürödtek. Lovas kocsikkal menekült egy város, a  vihar sodorta 

tovább a valaha a Kaukázusból elüldözött, az erdélyi tatárjárás után, 1670 körül 

Apafi  Mihály fejedelem által bölcs belátással letelepített, utóbb kiváló magyar 

hazafi akká váló örményeket. A bölcs fejedelem okos el�relátása évszázadokra 

idekötötte a hazáját vesztett népet, Magyarország befogadta �ket, és az ör-

mények ezt meghálálták. A magyarok legjobbjai közülük is kerültek. Az aradi 

tizenháromból kett� magyarörmény tábornoka volt népünk kétségbeesett, 

nagyszer� küzdelmének. Európában a XVII. században két város épült körz�vel 

és vonalzóval: Szentpétervár és Szamosújvár. Két barokk város: a közép-euró-

pai örmény település és az európaiságra ácsingózó orosz birodalom újdonsült 

f�városa. Most meg jöttek a Vörös Hadsereg katonái, és jöttek vissza a gyorsan 

hozzájuk pártolt románok. Ez el�l menekültek a magyarságukhoz ragaszkodó 

örmény keresked� polgárok. Egy világ látszott megsz�nni ezáltal. Szétszórat-

tak a világban. (Mára újra otthonra, vissza is találtak!)

És emlékszem apám egyik, a visszatért Erdélyben állást vállalt kollégájára. 

Új helyét már elhagyta. Gyöngyösr�l nemigen akart továbbmenekülni. Busa 

fejével, elkeseredett szorongásával naponta változtatta véleményét. Menekül-

jünk, jött egyik este, és sorolta érveit. Maradok, mondta másnap, és jöttek 

újabb érvek. Sokáig verg�dött tehetetlenül. Aztán egyszer csak elt�nt. Elt�nt, 

mint a szamosújváriak, akik magukkal vitték apám maradék ifjúságát.

Epilógusként hadd idézzem a jelenetet, amikor kisebb fi am társaságában 

az egyik, évtizedekkel el�bbi nyáron autónkkal látogatóba vittük a n�véréhez 

Barcsay Jen� bácsit. Megálltunk a nagytemplom melletti téren, ahol laktak, Er-

zsike néni nagy szeretettel fogad mindnyájunkat. Látom, egy hajlott, nehezen 

mozgó öregasszony távozik a templomból, �sz néni, sötét ruhában. A Blom-

berg baronesse, mondja Barcsay Erzsike néni. � tartja rendben a templomot, 

és nyelvtanításból él. Megdöbbentem. Elt�nt a tér, t�ntek az utazás kellemet-

lenségei. Már nem gondoltam a zord határ�rre, aki könyveim közt „Djúla” írá-

saira vadászott. Épp akkor Illyés Gyulára haragudtak Ceaușescu kopói, hiszen � 

ki mert állni az elszakított magyarság védelmében minden id�ben. Jen� bácsi 

meg kell�en megzavarta az �r kis agyát, magyarázta neki románul, hogy együtt 

volt fi atal Párizsban nagy szobrászukkal, Brâncuși-sal. Mit tudta az a katona, 

mit is jelent Európában ez a név. De a fanarióta korból származó beidegzett 

tekintélytiszteletével tudta, ez esetben jó lesz vigyázni. Mindezt villámütésre 

feledtem. Csak álltam ámuldozva, és – valahai kisgyermek – a sz�ke, lovagló 

meseh�st láttam. A fényt és a pompát. A Blomberg baronesse-t, aki valaha a 

cegei tó partján lovastul léptetett be nagybátyámék portájára, amint anyámnak 

sógorn�je írta levelében. És ahogy Gyöngyösön vágtázott ragyogó sz�keségé-

ben a testvérével. Sic transit gloria mundi.

Vagy mégsem múlik? Amíg mi élünk, akik ismertük azt a világot, addig 

virtuálisan továbbra is létezik. És ami érték, talán mégiscsak „glóriával átallépi” 

a pusztulást. Párizsban, a véletlen (?) úgy hozta, hogy egy fél föld alatti mo-
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dern kiállítóhelyiségben Brâncuși legjobb szobraiban gyönyörködhettem. Ott 

jutott mindez eszembe, amiket most összeírtam. Hiszen Barcsay anatómiája 

és mozaikjai, Brâncuși szobrai felette állnak a mulandóságnak, Szamosújvár 

nagytemplomával ismét a magyarörmények f�városa, az aradi vértanúk ma is 

a nemzeti emlékezet er�t adó kapaszkodási pontjai. Gyöngyös pedig ünnepli 

felvirágoztató polgármesterét, Puky Árpádot, és a Mátra továbbra is egyik leg-

látogatottabb kirándulóhelyünk. Még Párizsból nézvést is így igaz számomra 

mindez. Haza? Nekem ez a hazám.

Alexa Károly (1945) – irodalomtörténész, kri-

tikus, Budapest

Balogh Edit (1958) – textilm�vész, Budapest

Bányai Elemér (1875–1915) – író

Benedek Katalin (1950) – m�vészettörté-

nész, Budapest

Bognár Antal (1951) – író, újságíró, szer-

keszt�, Budapest

Dávid Csaba (1943–2014) – író

Dávid Katalin (1923) – m�vészettörténész, 

Budapest

Diramerján Artin (1971) – költ�, el�adóm�-

vész, szerkeszt�, Budapest

Doboss Gyula (1945) – irodalomtörténész, 

Budapest

Ermone-Zabel Martaian (1973) – közgazdász, 

képz�m�vész, Budapest

Fülöp Mihály (1953) – kutatóprofesszor, 

Buda pest

Ifj. Gajzágó Sándor (1942) – fest�m�vész, 

Budapest

Gyulai Líviusz (1937) – grafi kusm�vész, 

Buda pest

Horváth Kornél (1954) – üt�hangszeres el�-

adóm�vész, Budapest

Issekutz Sarolta (1945) – ügyvéd, etnoló-

gus, Budapest

Jankovics Marcell (1941) – rajzfi lmrendez�, 

kultúrtörténész, író, Budapest

Jovián György (1951) – grafi kus- és fest�-

m�vész, Budapest

Kabdebó Lóránt (1936) – irodalomtörténész, 

professor emeritus, Budapest

Kacsoh Cecília (1959) – iparm�vész, Buda-

pest

Kali Kinga (1971) – író, antropológus, Buda-

pest

Korpa Tamás (1987) – költ�, szerkeszt�, 

Szendr�

Kovács Bálint (1981) – történész, Lipcse/

Kiscs�sz

K�vári László (1819–1907) – történész

Krajcsir Piroska – armenológus, néprajzkuta-

tó, m�fordító, Dunakeszi

Lászlóffy Aladár (1937–2009)

Lászlóffy Csaba (1939–2015)

Lázár Imola (1971) – képz�- és iparm�vész, 

Budapest

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, esztéta, 

író, Budapest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, 

költ�, irodalomtörténész, Tapolca

Novák Ferenc (1931) – koreográfus, rende-

z�, etnográfus, Budapest

�ze Sándor (1963) – történész, egyetemi 

docens, Budapest

Pál Emese (1986) – m�vészettörténész, 

Gyergyóremete/Kolozsvár (Románia)

Pál Judit – történész, egyetemi tanár, Kolozs-

vár (Románia)

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Budapest

Szabó L�rinc (1900–1957)

Száraz Miklós György (1958) – író, Budapest

Szervátiusz Tibor (1930) – szobrászm�vész, 

Budapest

Szongott Kristóf (1843–1907) – armenoló-

gus

Sz�cs Géza (1953) – költ�, író, Piliscsaba

Tarján Tamás (1949) – kritikus, esszéista, 

irodalomtörténész, Budapest

Tóth-Kirzsa Fruzsina (1986) – kulturális ant-

ropológus, Budapest

Várady Mária (1954) – színész, tanár, Buda-

pest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

Zsigmond Benedek (1975) – armenológus, 

Budapest

E számunk szerz�i


