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Sokan vették a fáradságot a szép, 
kellemes nyári délutánon, és el-
jöttek, hogy megnézzék a Bisztrai 
Mária színművészről szóló filmet, 
amelyet Xantus Gábor és Xantus 
Áron készített. A klubprogram kez-
detén Dudits András három örmény 
dalt szólaltatott meg dudukon – köz-
te Szajatnova örmény énekes-költő (asug) 
feldolgozását, – játékát nagy tapssal jutal-
mazta a közönség.

Bisztrai Mária színművész, a ko-
lozsvári Magyar Színház volt igaz-
gatója május 25-én töltötte be ki-
lencvenedik évét. Rendkívüli sze-
mélyiség. Édesanyja Kabdebó Duci, 
aki Kabdebó János távoli rokona 
volt, s akivel a kerületi örmény el-
nök a rokonságot tartja inkább, nem 
a távolságot.  

A színművésznőről készült, nemcsak az 
örmény gyökerekkel rendelkező családok 
számára készült film előtt Dr. Kiss Margit, a 
XIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője elmondta, hogy igaz-
gyöngy Bisztrai Mária embersége, egyé-
nisége. Szólt arról is, hogy a színművész 
édesanyja Kabdebó Duci, a neves és ragyo-
gó színésznő, gazdag örmény nemesi csa-
lád gyermeke volt. Bisztrai Mária édesapja 
Dr. Groza Péter pedig veretes román orto-
dox papi család sarja, három cikluson át Ro-
mánia miniszterelnöke volt. Regénybe illő 

szerelmük öröknek bizonyult. Há-
zasságukat mindkét család ellenez-
te, de az örmény és román vér keve-
redéséből megszületett egy csodála-
tos, tehetséges, remek színésznő, aki 
mindig magyarnak vallotta és vall-
ja magát. A körülményei, tehetsége 
folytán akár hollywoodi díva is lehe-

tett volna, de ő ott maradt azon a forró vi-
déken, ahová a sors tette, és ott képvisel-

te a magyarságot, ahol ez nem volt 
könnyű. Dr. Kiss Margittól megtud-
tuk azt is, hogy lett a „kis berkenye” 
Bisztrai Mária. A képviselő asz-
szony elmondta, hogy az ifjú hölgy-
nek volt egy nagyon elegáns udvar-
lója, Bisztrai, akinek az apja egy ko-
lozsvári sörgyárnak volt az örököse. 
Egy nagyon intelligens, gentleman 

úr volt, aki meghódította Máriát, házasságot 
kötöttek. Kiderült, hogy a „gentlemansága” 
megmaradt az esküvő után is. Úgyhogy na-
gyon hamar elváltak. Valószínű, hogy nem 

a gyengébb nemmel volt baja, hanem azt re-
mélte, hogy ha hozzácsapódik Groza pár-
jához, akkor megússza az államosítást. De 
senki sem úszta meg, Groza sem. A szép-
séges Mária családneve nem volt előnyös 
„reklámnév”, sem a Kabdebó, sem a Groza 
név, így megtartotta a Bisztrai nevet. Ilyen 
csodákat megőrizni kötelességünk – zárta a 
film előtti bevezetőjét a képviselő asszony.

A Bisztrai Máriáról készült filmhez – 
mely felüdítő élményt jelentett minden-

ki számára – Sarolta annyit fűzött hozzá, 
hogy a füzetekben megjelent Bisztrai Má-
ria részletes életrajza, Bálintné Kovács Jú-
lia írása, aki jól ismeri a családot. Az írás az 
interneten a www.magyarormeny.hu hon-
lapon a olvasható a füzetek 2012. márciu-
si számában.

A klubdélután végén, a nyári programok 
ismertetését követően, a rendező kerület po-
gácsával, süteményekkel és hűsítő ásvány-
vízzel kedveskedett a vendégeknek.

Béres L. Attila

A 90 éves „kis Berkenye” – magyarnak vallja magát
A Fővárosi Örmény Klub júliusi műsorára érkezett kolozsvári vendég kereste te-
kintetével a Nyári Pál termet a Pest megyei Kormányhivatal kerengőjében. Elkí-
sértem. A klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta, és a műsort rendező Budapest Fő-
város XIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kabdebó János 
köszöntötte őt és a többi megjelentet is.

A 4-es metró építése, valamint útfel-
újítások miatt dugóba kerültek, így 
nem érkeztek meg a délután öt órai 
kezdésre az augusztusi műsor rende-
zői. A klub háziasszonya így röviden 
beszámolhatott az augusztus 4-11. 
között tartott nyári barangolásról 
Bácskában, Bánságban, az Al-Du-
na vidékén és Dél-Erdélyben. A több mint 
kétezer kilométeres autóbuszos úton a túra-
társak remek hangulatban, nagyon jól érez-
ték magukat a gyönyörű tájakon, a magyar 

Interaktív volt a „neoarmenizmus közönsége”
A Fővárosi Örmény Klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta az augusztusi klubdél-
utánon először arra hívta fel a figyelmünket, hogy szeptembertől a Fővárosi Ör-
mény Klub rendezvényeit a Pest megyei Kormányhivatal Városház utca 7. szám 
alatti kapu bejáratán át, a gyönyörű zárt udvarokon keresztül közelíthetjük meg, 
ahol továbbra is a Nyáry Pál teremben – minden hónap harmadik csütörtökén –
megtartják a programokat.

történelmi helyszíneken, bukovinai 
székelyek által lakott falvakban, a 
csodálatos természetben. Az útvonal 
állomásairól mondott érdekessége-
ket figyelemmel hallgattuk, melyről 
a füzetekben is beszámolunk.

Az augusztusi programot rende-
ző XVI. kerületi Örmény Önkor-

mányzat képviselői közben megérkeztek, 
dr. Szuper Géza elnök köszöntötte Kali 
Kinga előadót és a közönséget.

Kali Kinga: Kulturális stratégiák: 
armenizmus és neoarmenizmus című tu-
dományos előadása rövidebb változatban 
elhangzott már „A kulturális transzfer le-
hetőségei. Örmények Közép- és Kelet-Eu-
rópában” című nemzetközi tudományos 
konferencián, ez év április 6-án az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban. A közel ötven 
perces felolvasás alatt nem lankadt a figye-
lem, érdekes témát hallottunk, ami rólunk, 
magyarörményekről szólt: a Szongott A Fővárosi Örmény Klub júliusi közönsége
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