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kiállítás-sorozattal tiltakozik – erdélyi gra-
fikákkal – az esztelen rombolás megakadá-
lyozására.

1991-ben építészeti pályája elismeréseként 
„Hat évtizeden át végzett sokrétű és értékes 
építészeti tevékenységéért” Ybl díjat kap. 

1995-ben pedig fél évszázados kimagas-
ló építészeti és grafikai munkásságának el-
ismeréseként a parlamentben a Köztársasá-
gi érdemrend kiskeresztjét adományozzák 
számára.

1999-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület Szongott Kristóf-díjat 
adományozott részére építőmérnöki, grafi-
kai, műemlékvédelmi munkásságáért, vala-
mint a magyar és örmény kultúra, egyház és 
hagyományok területén kifejtett tevékeny-
ségéért.

2000-ben szülővárosa Gyergyószent-
miklós díszpolgári címet adományoz részé-
re, majd fél évvel később „Budapest”-díjat 
vehet át a Főváros polgármesterétől.

  

Jakabffy Tódor földbirtokos, nyug. hu-
szárőrnagy 1879-ben született Kunágotán. 
A kassai katonai alreáliskola elvégzé-
se után a Ludovika Akadémiába került, 
1895-ben kezdte meg katonai szolgálatát 
a 3-as honvéd huszárezredben és teljesí-
tett 1918-ig, amikor átvette a kunágotai 
gazdaságát. A világháború alatt két évig 
teljesített harctéri szolgálatot az orosz 
fronton, ahol hadifogságba esett és 1918-
ban került haza. Tagja volt a kunágotai 
község képviselőtestületének, valamint 
megyei táblabírói aljegyző is volt.

Verzár örmény család, Mária Teréziától 
kaptak nemességet. Szamosújvári keres-
kedők voltak. Címerszerző Verzár Márton 
dombegyházi bérlő volt.

Kupai kastély: Ybl Miklós tervezte 50 
szobás, alápincézett épület. Kapuja kő-
pilléres, kovácsoltvas. Parkja 40 hektár 
körüli, legmélyebb pontján egy kerek, 
csónakázó, halas tó, középen kis sziget, 
márvány asztallal. Maga a kastély egy 
kunhalmon állt. A kastély közelében két 

kisebb családi kripta állt, helyüket csak 
egy gazos folt és pár darab otthagyott 
tégla jelöli.

Tallózta: I. S.
(Szelekovszky László: Kastélyok és kúriák 
Békés megyében (Kőrös – Maros Nemzeti 
Parkért Egyesület, 2008) Elpusztított, el-
hordott kastélyok és kúriák)

Folytatjuk

Magyarörmény nemesi családok otthonai
– kastélyok, kúriák, nyaralók (3. rész)

Kunágota–Vörös	Kupa	Jakabffy–Verzár	kastély 1971 májusában az Újvidéki Rá-
dió színészegyüttese színre vit-
te Majtényi Mihály A száműzött 
című művét. Témáját a szerző 
évekig a szívében hordozta. To-
miban ősz van című elbeszélésé-
ben már megrajzolta a kegyvesz-
tett Ovidius alakját. Nagygellért 
János, azaz Ovidius, a hatalmas 
Róma tegnap még körülrajongott, 
ünnepelt költője elveszti császára 
bizalmát, és Tomiba száműzetik. 
A színpadon való megmutatkozás az akkor 
hetvenéves író alkotókedvének új lendüle-
tet adott. Másik színpadi műve, a Harmadik 
ablak nem jelent rendkívüli színészi és ren-
dezői feladatot, de egyébként is: Majtényi 
Mihály az örömökért, tiszteletért nem a 
színpadon hadakozott, alakjainak sokágú 
lélekfolyamatát prózában, regényekben és 
novellákban valósította meg vibráló intel-
lektussal.

Az 1974-ben Újvidéken elhunyt 
Majtényi Mihály próza- és drámaíró, pub-
licista, szerkesztő, műfordító az elemit és 
a piarista gimnáziumot szülővárosában, 

Nagybecskereken végezte el. 
1920-tól 1927-ig kereskedelmi 
tisztviselőként, könyvelőként dol-
gozott, majd – miután megnyeri a 
szabadkai Napló novella-, később 
regénypályázatát – újságíró lesz, s 
1928-tól állandó tagja, szerkesz-
tője, munkatársa a vajdasági ma-
gyar lapoknak. A zentai Friss Új-
ságnál 1928-29-ben segédszer-
kesztő, a zombori Új Híreknél 
ugyanezt a tisztet tölti be 1929 és 

1937 között, de a felelős szerkesztő felada-
tait is ellátja. A szabadkai Napló munkatár-
sa 1937-től 1944-ig. 1944 és 1951 között a 
HÍD főszerkesztője, 1956 és 1973 közötti 
időszakban pedig a Magyar Szó újságírója. 
1973-ban vonul nyugdíjba.

Majtényi égtájunk jól nevelt „garabonci-
ás”-a volt, nagy és színes mesék előadója. 
A Mocsár és a Kokain című regényében a 
recenzorok az expresszionizmus jegyeit lát-
ják megvillanni. A Császár csatornáját a 
háború éveiben jelenteti meg, és a „gyilkos 
Bácská”-t írja le benne fullasztó légkörével.  
Bori Imre szerint Majtényi műveiben hang-

Majtényi	Mihály
A	110	évvel	ezelőtt,	1901.	 július	21-én	született	ünnepelt	 írónk,	Majtényi	Mihály	
(Markovics,	Markovich)	tiszteletére	az	újvidéki	Forum	Könyvkiadó	és	a	Magyar	
Szó	napilap	alkalmi	kiadványokat	jelentet	meg	–	A	napilap	a	Kokain	című,	1929-
ben	 megjelent	 novelláskötet	 újrakiadásával	 emlékezik	 meg	 az	 évfordulóról;	 az	
expresszionista	látásmóddal	megírt	elbeszélések	Szeli	István	akadémikus	Majtényi 
Zentán	 című	tanulmányának	kíséretében	olvashatók	–	Majtényi	Mihály	díjnyer-
tes	regénye,	a	Mocsár	valószínűleg	augusztusban	kerülhet	az	érdeklődő	kezébe	–	A	
HID	júliusi	számában	két	tanulmány	szól	legismertebb	mesélőnk	életéről	és	mun-
kásságáról:	Mészáros	Márta	magyartanár	Vizualitás	és	narráció	című	munkája	és	
Németh	Ferenc	művészettörténészé,	a	Forum	Könyvkiadó	 igazgató-főszerkesztő-
jéé,	aki	írónknak	a	szülővárosban,	Nagybecskereken	eltöltött	éveinek	szentel	több	
fejezetet	–	Németh	Ferenc	megemlíti,	hogy	Majtényi	életének	1923-ig	tartó	szaka-
száról	nem	sokat	tudunk,	pedig	már	középiskolásként	diáklapot	szerkesztett	–	Első	
szépirodalmi	publikációi	nem	prózák,	elbeszélések,	hanem	versek	voltak.


