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A Fogolyán család három 
jeles képviselőjének, Fogo-
lyán Kristóf kereskedőnek, 
dr. Fogolyán Kristóf orvos-
nak és szintén orvos fiá nak, 
dr. Fogolyán Miklósnak ál-
lít emléket az a nagy mére-
tű emléktábla, melyet teg-
nap délután avatott fel a két 
unoka, Nagy Réka színmű-
vész és Szotyori-Nagy Áron 
mérnök. Az ünnepségen be-
szédet mondó Sebastian 
Cucu prefektus mindenek-
előtt az egy nappal koráb-
bi holokauszt emléknapra 
utalva néma főhajtást kért 
az összegyűltektől a több millió áldozat 
emlékére. 

Elmondta, mikor az épület résztulaj-
donosa, Szotyori-Nagy Áron megkereste 
az emlékállítás ötletével, azonnal pártol-
ta, hiszen a Fogolyán család meghatározó 
szerepet töltött be Sepsiszentgyörgy életé-
ben, olyan emberek voltak, akik hozzájá-
rultak a közösség fejlődéséhez, hűek vol-
tak közösségükhöz és az államhoz, ezért 
kiérdemlik ezt a megtiszteltetést. A pre-
fektus úgy vélte, a Fogolyán-ház építte-
tői büszkék lehetnének arra, hogy egyko-
ri lakóházukban ma egy olyan zászlóvivő 
intézmény működik, amely a közösséget 
szolgálja.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a ren-
dezvény fővédnöke, nem lehetett jelen az 

Fogolyánok emlékezete

Két leszármazott, Szotyori-Nagy Áron és Nagy Réka leleplezi az 
emléktáblát. Albert Levente felvétele

Túlzás lenne történelmi igazságtételnek nevezni, de mindenképp szükséges cseleke-
det a kormányhivatalnak otthont adó Fogolyán-ház emléktáblával való megjelölése. 
Hiszen a Fogolyán család, kiemelten annak két orvos tagja, dr. Fogolyán Kristóf és 
dr. Fogolyán Miklós nem csupán a gyógyításban, az életmentésben, hanem a sepsi-
szentgyörgyi közéletben is kiemelt szerepet vállalt.

ünnepségen, üzenetét Okos Márton tol-
mácsolta. Rövid levelében Kelemen Hu-
nor felidézte, az RMDSZ mindig is fon-
tosnak tartotta a többség–kisebbség vi-
szonyát holtpontról kimozdító követen-
dő példák felmutatását, az emléktáblával 
megjelölt személyiségek pedig épp az er-
délyi értékek tudatosítására vállalkoztak 
1920 után. Nem kívántak ők sem többet, 
mint mi ma: olyan Erdélyt, amelyben nem 
veszély-, hanem értékforrásként tekinte-
nek ránk – írta Kelemen Hunor.

A zsidó közösség nevében Rosner 
Herman fejezte ki mélységes elismerését 
azért a humanitárius munkáért, melyet dr. 
Fogolyán Miklós végzett a második világ-
háborúban, több munkaszolgálatos életét 
mentve meg, és emlékeztetett, ezért Izrael 
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állam hivatalos elismerésben részesítette, 
a Yad Vashem Emlékmúzeum elismerő le-
vélben köszönte meg erkölcsi, emberköz-
pontú magatartását.

A Fogolyán család örmény származá-
sú, az örmény közösség nevében felszóla-
ló Kalamár György kiemelte, a tegnap fel-
avatott emléktábla várostörténeti igazság-
tétel, hiszen ezek az emberek tettek értünk, 
közösségünkért – mindhármójukra illik 
dr. Fogolyán Kristóf jelmondata: semper 
bonis artibus, azaz mindig jót cselekedni.

Az emléktáblát megáldó főtiszteletű 
Berszán Lajos atyát személyes kapcsolat 
is fűzi dr. Fogolyán Kristófhoz: édesanyja 
nagybeteg lévén, azt kérte a fehér angyal-
nak becézett főorvostól, szabadítsa meg 
kínjától. Dr. Fogolyán Kristóf ellenben azt 
mondta, ha bizonyos lenne abban, hogy 

hasában a gyerek halott, azonnal megsza-
badítaná fájdalmától, de hátha él a gyer-
mek, kicsit tűrjön még, kérte az asszonyt 
– és így születhetett meg ő. Szent László-
ra utalva ünnepi férfiúnak nevezte az es-
peres dr. Fogolyán Kristófot, azt kívánva, 
sok ilyen ünnepi férfiúja legyen népünk-
nek, akik az életet szolgálják, és az életet 
szolgálva áldássá válnak.

Az emléktábla megkoszorúzását, illetve 
az épületben berendezett Fogolyán-em-
lékszoba meglátogatását megelőzően még 
Szotyori-Nagy Áron mondott köszönetet 
az őt segítőknek, hozzátéve, nemcsak elő-
dei iránti tiszteletből érezte kötelességé-
nek az emlékállítást, hanem azért is, hogy 
az igazi történelmet mindenki megismer-
hesse.

Háromszék/Közélet 2017. okt. 11. 

  

Lovaskocsikon érkező, frissen 
vágott, ropogós, no meg tenger-
nyi és hatalmas káposztafej. Íny-
csiklandó illatok és több tucat iz-
gatott csapat. A csöndes csíki te-
lepülés határa egy napra nyüzsgő 
forgataggá változott. Szépvízen 
október közepén rendezték meg a 
helyi „káposztaversenyt”. Azaz a 
főzőversenyt, amelyre benevezett 
a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat csapata is. Név szerint: Ma-
gyarörmény Fuszulykák, amely 
négy fővel különleges színfolt-
ja volt az eseménynek. A messzi-
ről érkezett csapat a verseny első 
helyezettjének egy üveg Ararat 
konyakot is felajánlott, melyet a telepü-
lés polgármestere, Ferencz Tibor adott át 

A fővárosi örmény csapat főzött Szépvízen

a boldog győztesnek. Fűszeres perceket 
szereztünk Szépvíznek, azzal az erdélyi 

Balról Esztergály Zsófia, Zakariás István, Oldal Ágnes és 
Ispánki Katalin


