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ház is beékelődött az épületrészek közé. 
(Nemrégiben jártam – életemben először 
– nagy boltíves pincéjében, amely harminc 
méter hosszú és hat méter széles.)

Ennek az uradalmi háznak – amelyet 
városom lakói kissé fennkölten kastély-
nak tituláltak – volt utolsó grófi lakója 
Keglevich-Karátsonyi Imre, akit az utolsó 

időkben mindenki csak Imre bácsinak szó-
lított, illetve a vele együtt élő hajdani inté-
ző családja Tatusnak.

Végezetül – tisztelegve mindazok em-
léke előtt, akik hajdan itt laktak, s kalapot 
emelve az egész Karátsonyi családnak – 
hadd álljon itt egy disztichonban írt versem 
az egykori címeres grófi épületről:

  

Fejér Gerő, az örök 21 éves
Fejér Gerő egy bécsi kórházban halt meg 
– magyarázta Ajtony Gábor – Állítólag, 
mint orvostanhallgató csapat-kórházban 

dolgozott és az akkori lelkesedés őt el-
kapta és azt mondta, hogy a csapatkór-
házból frontszolgálatra jelentkezik és ki 
is ment.

Ajtony Gábor adatai nyomán a korabeli 
Csíki Lapok több lapszámában is találtunk 
részletes leírást az orvostanhallgató halálá-
ról, részleteket egyik utolsó leveléből, s be-
számolt a lap a temetéséről is – így, mai szó-
használattal élve, különösen mediatizált volt 
Fejér Gerő eleste. 

„Fejér Gerő hősi halála. Csíkszereda, au-
gusztus 17. A SZÉP VIZI Fejér-család egyik 
nagyreményű ifjú tagja, Fejér Jakab szépvizi 
birtokos és neje Jánosy Elvira fia, Fejér Gerő 
a kolozsvári egyetem kiváló orvostanhallga-
tója, a  cs. és kir. 51. gy. e. hadapródjelölt-
je Orosz Lengyelországban, a Radom köze-
lében vívott ütközetben szenvedett sebesülé-
se következtében folyó évi augusztus 11-én, 
Bécs város egyik hadikórházában hősi ha-
lált halt. Az ifjú hős a csíksomlyói r. kath. fő-
gimnázium legkiválóbb növendéke volt, ki-
nek vas szorgalma és szép tehetsége a ko-
lozsvári orvosi fakultáson is a legszebb re-
ményekre jogosították szüleit, akik fiukat 
különösen szerették.” – közölte a Csíki La-
pok Fejér Gerő halálhírét 1915. augusztus 
18-án.  Ugyanebben a lapszámban ol-
vasható az is, hogyan mesélte el maga Fejér 
Gerő a kórházban, halálos ágyán sebesülé-
sének történetét a szintén sebesült bajtárs-
nak, Kaminszky József zászlósnak: „Radom 
előtt, Orosz-Lengyelországban századom 
támadott. Én is nyomultam előre a legna-
gyobb tűzben, egészen az orosz Stellung 
előtti Drahthindernisig és egyre másra kö-
töztem a nyomban elesetteket. Szanitéczeim 
elhullottak és ép mikor egy súlyos sebesült 
kötözésével készen vagyok, fölnéztem: ak-
kor kaptam az ellenséges golyót. Nyomban 
lehanyatlott a karom, éreztem, hogy a sze-
mem világa elvész. De nem volt annyi erőm, 
hogy visszamásszak arra a helyre hol előbb 
voltam, ahol – Istennek csodája – több go-
lyó nem ért, bármennyire is fütyültek a go-
lyók. Engem már nem volt ki bekötözzön. 

Magam vágtam fel ollómmal ruhámat és ke-
zemmel tapogattam, hol is vagyok megsebe-
sülve. Valahogy bekötöztem magam, szorít-
va karomat, hogy minél kevesebb vér foly-
jon. Egész meztelenül feküdtem négy óra 
hosszat; ezek voltak életem legkínosabb per-
cei; lehunytam szememet, vártam halálomat. 
A vérre bogarak lepték el testemet, majd me-
zei patkányok, melyeket csak sikoltásommal 
tudtam elhajtani. Végre este lámpással jöttek 
más századbeli szanitéczek és elvittek Má-
tyáshoz, a regimentsarzhoz, ki bekötözött és 
mondta, hogy kitüntetésre terjeszt elő.”

Kaminszky József (aki az interneten talál-
ható adatok szerint, a világháború után rutén 
politikus, felsőházi tag lett és a magyar-orosz 
nép önkormányzatának kidolgozója) beszá-
molóját a következőképpen fejezte be: „Ma-
dách is azt mondja: „A százados fa, az egy 
napos rovar egyenlő soká él.” Mindegyiknek 
van egy élete és Te is befejezted édes bará-
tom és előttem marad mindég fiatal 21 éves 
arcod. S ha én már ősz öregember is leszek, 
akkor Te csak még mindég 21 éves. Az igaz 
nehéz meghalni, ha az ember még fiatal és 
erős és még egy egész élet van előtte”. (Csí-
ki Lapok, 1915. aug. 18.)

Augusztus 25-én a lap Fejér Gerőnek egy 
harctéri leveléből közölt részletet: „(…) A 
század már régen előre ment és én észre sem 
vettem. Útközben egy másik sebesültbe üt-
köztem bele. Ez már nem a miénk volt, Egy 
jól fejlett, de eléggé fiatal orosz tiszt lehetett, 
erős koponya lövéssel. Gyorsan felemeltem 
egy kis időre a fejét és bekötöm az ő saját 
rózsaszínű kötő-polyájukkal, mivel ezt már 
kibontatlan állapotban mellette találtam. Bi-
zonyosan be akarta kötni szegény a fejét, de 
nem tudta és abban hagyta. Még élt. Gyor-
san, de már nagyon felületesen lélegzett. 
Egyszerre jobb karjaira könyökölve, teljes 
erejét összeszedve felül, üvegesedő szemeit 
rám meresztve, kivesz nyakából egy láncon 

Daczó Katalin

Emlékképek a nagy háborúból V.
– Magyarörmény hősök emléke

A szépvízi örmény templomban, a Szentsír kápolnában található egy feketemár-
vány emléktábla, amelyet a Szentháromság Egyesület állíttatott az első világhábo-
rúban elesett hősök emlékére. Öt név szerepel rajta: Fejér Gerő orvostanhallgató, 
Fejér Gábor gyógyszerész, Fejér Sándor érettségizett tanuló, dr. Száva István ügy-
véd és Szebeny Lukács járásbíró neve. Közülük három személyre (Fejér Gerőre és 
Gáborra, valamint dr. Száva Istvánra) Ajtony Gábor csíkszeredai nyugalmazott 
gyógyszerész hívta fel a figyelmünket. Ami közös a hármukban, hogy viszonylag 
sok adat maradt fenn sorsukról és halálukról.

A Karátsonyi-kastély

Grófok emelték hajdan e „kastélyt” – így titulálták.
Úri lakás legelöl, műhelyek és kocsiszín,

Majd istállók, fészerek, ólak, alatta a pince:
Harminc méter a hossz, fél falu is belefér.

Paplaki oldalon árnyat adó nagy kert, tele vaddal…
Régen ez így lehetett, mára bizony töredék. 

Címere veszve, a boltives egykori főkapu sincs meg,
S régi falaknak e tájt csak fele-harmada áll.

Azt, ami még a korábbi világból megmenekült itt
Védelem illeti meg: óvva, becsülve legyen!

Fogarasy Attila verse

Indul a násznép Gyurkó Péter intéző, 
titkár lakodalmára 1944 júniusában a 
pilisvörösvári uradalmi házból. Elöl kö-
zépen, a Máltai Lovagrend egyenruhá-
jában gróf Karátsonyi-Keglevich Imre
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függő medált, melyen egy szép, sőt bájos kis 
leánynak a képe volt. Bal kezébe fogva, erő-
sen megszorítja, majd egy nagyot sóhajt, rá-
esik és hörögni kezd. Mire visszafordítom, 
már megszűnt hörögni, az orra tövében egy 
pár kicsiny kékes folt, már halott. Könnyes 
szemekkel egyenesedtem fel ismét, elgon-
doltam, mennyi sok szép remény, mennyi 
boldogság és öröm szállott és száll még min-
dig a sírba. Hja! Ez a háború sorsa.” – írta 
az orvostanhallgató, ki egy hónappal később 
maga is halott volt.  Fejér Gerőt Szépvízen, a 
„külső” (örmény) temetőben helyezték nyu-
galomra. 

Fejér Gábor gyógyszerész 
– Fejér Gábor az én édesanyám-
nak volt a testvére és unokatest-
vér Fejér Gerővel – mesélte Aj-
tony Gábor – ő a 24-es brassói 
honvéd gyalogezredben szol-
gált. Gyógyszerészhallgató volt, 
de a fronton egy légpuskás szá-
zadnak volt a hadapród őrmeste-
re. Galíciában esett el. Megvan 
a vitézségi nagy ezüst érdem-
rendje, és családi feljegyzés-
ből tudom azt, hogy Boga Ala-
jos akkori katonalelkész temette 
el Olchowieczben. Van felvételünk a sírról, 
s megtaláltuk az interneten is a helyét: most 
szántóföld van ott.

Fejért Gábor haláláról – valószínűleg ez 
gyakori megoldás volt – egy csapattárs, ez 
esetben a magát legjobb barátnak nevező 
Kiss Péter egészségügyi 
zászlós írt levelet a gyá-
szoló édesanyának. „A 
szomorú eset legnagyobb 
részét és magát a halál-
hírt is én Bartha Sámuel 
24 önk. tizedestől hallot-
tam, aki szept. 3-án éjjel 

került mindkét karján súlyosan sebesülve a 
mi egészségügyi intézetünkhöz. Szegény 
Gábor 1916. szeptember 3-án délelőtt sebe-
sült meg a Brzezany körül vívott harcokban. 
Az a géppuska osztag, ahová ő, mint e.ü.hdj. 
be volt osztva támogatta a gyalogság táma-
dását. Gábor is előre ment a géppuskával a 
fent nevezett önkéntestől nem messze, mikor 
a másodszori előretörésnél srapnell golyó-
tól megsebesült. Az önkéntes látta, hogy a 
szanitéczek felfogják és viszik hátra, de nem 
tudta, hogy súlyos-e a sebe. Később aztán ő 
is odakerült megsebesülve, ahol szegény Gá-
bor is feküdt, de ott már csak a halála híre fo-

gadta.” Ugyanez a bajtárs ír egy 
főhadnagyról is, aki mellett Fejér 
Gábor a kötözőhelyen feküdt, s 
tőle tudjuk, hogy tüdővérzés kö-
vetkeztében hunyt el. A levélből 
az is kiderül, hogy a katonák-
nak gondjuk volt bajtársaikra és 
arra is, hogy az otthoniakat érte-
sítsék. Gyakran egymás helyett 
is teljesítettek egy-egy megbí-
zást: ez esetben például Kiss Pé-
ter Helwig Vilmost kérte meg, 
hogy keresse meg elesett barát-
ja sírját és fényképezze le, mert a 
temetés helyéhez közelebb kato-

náskodott. Valószínűleg Helwig a kérést tel-
jesítette, mert a család két korabeli fényképet 
is őriz a sírról. Később, az 1930-as években 
Fejér Albert haza akarta hozatni a testvér-
bátyja holttestét Galíciából és egy csernovici 
szállítmányozási céggel vette fel a kapcsola-

tot, de Ajtony Gábor úgy 
tudja, hogy a nagy szállí-
tási költség miatt nem ke-
rült sor az újratemetésre.

Öt év fogság után vé-
gezték ki.

Dr. Száva István ügy-
véd Zsögödben lakott a 

mai unitárius parókia épületében 
– részletezte Ajtony Gábor. – Ő 
szintén szépvízi származású, kép-
zett ügyvéd volt és közéleti sze-
mélyiség Csíkszeredában. 1914-
ben bevonult és mindjárt az első 
csatákban hadifogságba került és 
1919-ig Krasznojarszkban volt 
fogolytáborban s ott végezték ki 
a csehek. A hadifogolytáborban 
ugyanis a tisztek megalakítot-
tak egy Turul nevű magyar szer-
vezetet, és a csehek, akik a fehé-
reket segítették Oroszországban a vörösek-
kel szemben, ezt a fogolytábort elfoglalták 
és a Turul szervezetet felszámolták. Megkér-
dezték, kik voltak a társaság vezetői, s mivel 
nem árulták el, megtizedelték a tisztikart. Ez 
a történet Markovits Rodion Szibériai garni-
zon című könyvében részletesen le van írva.

„Mogyoróssy és Kraszilnyikov kapitá-
nyok ezalatt bűnösnek találják dr. Száva 
István csíkszeredai ügyvédet abban, hogy 
megalapította a Turul Székely Szövetséget, 
mely bűnös célkitűzéseket vett fel a prog-
ramjába, a tagok közül még dr. Pélyí Gézát, 
Székely Lajost, Fekete Emil hadnagyot, dr. 
Katona Gyulát. Ezek közül Száva Istvánnak 
megengedhető utolsó kívánságaként, hogy 

a felesége és a kisfia arcké-
pét, mely előtt öt éven át imád-
kozott, valamint a jegygyűrűjét 
átadhassa egy hadifogoly társá-
nak megőrzés végett. A többi-
nek nincs utolsó kívánsága. A 
Turul Szövetség meg a Magyar 
Szövetség, jogtalan reménysé-
gek magvának elhintése által, a 
tábor foglyaiban a lázadás szel-
lemét terjesztette. Forgács De-
zső szabadkai ügyvéd még két 
év előttről bűnös, az akkor ki-

mondott halálos ítélete ezennel érvénybe 
lép. Kommunista lapot adtak ki, és így jog-
gal feltehető, hogy a felkeléstől sem állanak 
távol: Dukesz Artúr hadapród, Ludvig Kál-
mán zászlós, Papp János.” (Markovits 
Rodion Szibériai garnizon)

A krasznojárszki hadifoglyok különös és 
szomorú történetéről több irodalmi mű és 
több egymástól eltérő leírás is született. Pél-
dául az egyik fogolytársnak, Pogonyi Antal-
nak is megjelent több, témába vágó regénye 
is az 1950-60-as években.

Száva István után egy özvegy (későbbi 
Lux Józsefné) és egy leánygyermek ma-
radt, aki 1915-ben született és édesapját 
soha nem láthatta.

Magyar Nemzet 2014. szept. 12. Olvasói levelek
Szenttamássy Katalin (a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke):

A szeptember 2-i számukban megjelent, A rendezőt megfenyegették című, az ör-
mény népirtásról készült film kritikájában azt írja a szerző, Kárpáti György, hogy ed-
dig az Ararát című film volt az egyetlen, amely ezzel a témával foglalkozott. A tisztelt 
kritikus téved. Még két film ismeretes a közönség előtt: a Franz Werfel könyve alap-
ján Sarky Mouradian rendezésében és Kabir Bedi főszereplésével készült A Musza 
Dagh negyven napja című, és az Antonia Arslan könyve alapján a Taviani fivérek ren-
dezésében készült Pacsirtavár című film. Az utóbbit a televízió is vetítette, az előbbit 
2008-ban az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi és Kerületi 
Örmény Önkormányzatok rendezte örmény kultúra hete keretében mutattuk be telt ház 
előtt az Uránia moziban. Üdvözlöm az új filmet, mert ez tényleg tabutéma, nagy szük-
ség van rá, hogy minél szélesebb körben megismerjék az örmény népirtás történetét. 


