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Pagonyi Judit
Czetz János nyomában – a honvédtábornok 

tanulmányai helyszínén jártunk     
AFővárosiÖrményÖnkormányzatkirán-
dulást szervezett Bécsújhelyre –Wiener
Neustadtba –, amelynek célja a Mária
TeréziaKatonaiAkadémiameglátogatása
volt.Ezenahelyenkezdtekatonaitanul-
mányait az erdélyi örmény származású
Czetz János honvédtábornok, valamint
Kiss Ernőaltábornagyis.
A Mária Terézia Katonai Akadémia

az Osztrák Szövetségi Hadsereg Katonai
Akadémiájánakadmaisotthont.Aprog-
rammégisidőutazásrarepítetteazérdek-
lődőket, miután maga a főépület ma is
ugyanúgynézki,mintCzetzJánostanul-
mányaiidejében.
A honvédtábornok így emlékezik nap-

lójábanaz1834és1842közöttitteltöltött
éveire:„Ezenidőbenezazakadémia,ame-
lyet Mária Teréziaalkotott,volta legelső
egész Európában. Nyolc évig tanultam
ebbenazintézetben;reámnézveezenidő
legnevezetesebb eseménye az volt, hogy
minden hónapban 82 tanulótársam közt
mindigénvoltamalegelső.Ferdinándcsá-
szár ésmagyar király történetesen éppen
akkorlátogattamegazintézetet,midőnén
ésmintegykétszázmástársamkészültünk
fölvenni abérmálás szentségét;mindnyá-
junknakakirálylettbérmaapánk.”
Azépületmegtekintésétkövetőenacsa-

patsétáttettazakadémiaparkjában,ahol
megnéztékanevezetességeket:akorabeli
lovardát, a tavat, szobrokat, valamint az
új tisztképzésoff-roadpályáját.Azősfás
zöldterület egyébként azóta is Wiener
Neustadt legszélesebb parkja, közvetlen
aTheresianumKatonaiAkadémiamögött

találhatóéscsodálatos, többórás sétákat
kínál a jó levegőn. A hosszú ösvények
ideálisak kikapcsolódáshoz, pihenéshez.
Igényszerintazérdeklődőksportolhattak
is,lehetettfutniéslovagolni.
AMáriaTeréziaKatonaiAkadémiáról

és azokról a híres magyarokról, akik itt
éltekésfolytattáktanulmányaikat,azör-
ményközösségtagjaielőadásthallgathat-
takmegaparkban.
Miután az akadémia parkja közel van 

anyüzsgővárosközponthoz, ígyakirán-
dulásrésztvevőianapotfinomételekkós-
tolásával,majdabelvárosutcáinsétálva,
nézelődve,beszélgetvezárták.

Régen és ma

Gábor Ferenc
Nyomorult világ rokkant segítője

Tokay Csöpi köszöntésére
Kolozsváronjártamanapokban,Tokay Ro-
zália (Csöpi) 70. évet töltött, hívott és én
jöttem ünnepelni, hála Istennek volt mit.
Ünnepvolt aMagyarKonzulátus épületé-
benfafaragásainakkiállításais,„Fábavésett
költészet”címmel.Kevesentudják,hogyő
maga ismozgássérült lévén,megalapította
a kolozsváriMagyarMozgáskorlátozottak
Társulatát.MégaFunár idejében,amikor

mégazRMDSZ isbeszóltneki,hogyne
legyen az elnevezésben a „magyar”mert
hát… Csöpi, nem az, aki hagyja meg-
győznimagát!Futószalagonjöttekésmég
jönnekahatóságivegzálások,ámmindhi-
ába,őkitart.Mégmegépíttetettameglévő

idősekotthonamelléegyleányanyaotthont
is,óvodával,bölcsődével.Nemsokáfoga-
dóképeslesz.AzépületekkörülMiholcsa
József alkotásai: magyar történelmi ala-
kok gyönyörű szobrai, domborművei. 
Havalakinek, hát neki igazán joga lenne
csakamagabajával foglalkoznia,hagyni
avilágot,deŐnem,nekinemelégazövé,
amásokétisválláravette.Csöpi,Istenél-
tessensokáig,hogymégsokatsegíthesse
nyomorúvilágon!

Forrás: Nemzeti.net  2018-09-21
Kiegészítés:
Kónya-Hamar Sándor: 
V.TokayRozáliaérdeme,hogynemcsak 
a magukramaradt öregeknek és leány-
anyáknak,deamagárahagyottmagyarság
„égtartó emberei” emlékének is otthont
teremtett. A Szent Kamill így nemcsak
otthon,dekolozsvárizarándokhelyis!

Föld és ég kapcsolata
fába vésve

Fába vésett költészet címmel nyílt meg
Tokay Rozália (Csöpi) fafaragásokat be-
mutatókiállításapéntekdélutánMagyar-
országKolozsváriFőkonzulátusánakren-
dezvénytermében.
A Hajnal lakónegyedi Szent Kamill

Szociális Otthon megteremtőjeként és
vezetőjekéntismertTokayRozáliajuhar-
ba, körtefába, tiszafába, vadcseresznye-
gyökérbe, diófába vésett harmincnyolc
alkotása–amintaztismertetőjébenVetró 
Andrásszobrászművészkifejtette–aföld


