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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
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ésazégkapcsolatát,azősiemberiésha-
gyományosmagyarnépielemeketjeleníti
megolyanakaraterővel,amilyennelafával
dolgozó művészek rendelkeznek. Csip-
keszerű technikával készült munkáiban 

figuratívba való áthallásokat lehet felfe-
dezni.A legfőbb üzenet pedig az, hogy
mindenkiföldiéleténekvalamilyennyomot

Bal oldalon Tokay Rozália egy régi újságban

kellmagautánhagynia–mondtaaneves
képzőművész, hozzátéve, hogy Tokay
Csöpiegyszerűprofántárgyakatlátmeg
afában.
A tárlat megnyitását gazdag művészi

műsorszínezte.Török Szilvia Kodály- és 
Bartók-dalokat adott elő László György 
zongorakíséretében,Fuchs Tünde szavalt 
(Wass Albert: Üzenet haza), Vígh Ibolya 
magánénekespedigNagy Gergő zongora-
kíséretével, megzenésített Petőfit,erdélyi
dalt ésErkel Hunyadi Lászlójából adott
előrészletet.
Az ünnepelt, a fának életet adó Tokay
Rozália, mindenkinek, így a távolból
(Felvidék,Kanada,Magyarország,Svéd-
ország, Székelyföld) érkezetteknek is
megköszönteazérdeklődést.Tárlataegy
hónapigleszlátogatható.

                                                                             Ö.I.B.
Megjelent Szabadság 2018.09.18.

  

Beszámoló a Gyergyószentmiklósi
VIII. Örmény Művészeti Fesztiválról

ABudapestXV.kerületiÖrményNemze-
tiségiÖnkormányzatimmáronVIII.alka-
lommal társrendezőként vett a részt a3
napos Gyergyószentmiklósi VIII. Örmény 
Művészeti Fesztiválonszeptember7–9-ig,
EzévbenGopcsa Paulafestőművészthív-
tuk meg díszvendégként. Paulának erős 
akötődésenagyszüleiésédesanyjarévén
Gyergyószentmiklóshoz. Anyai nagyap-
ja a volt a Magyar Királyi Gimnázium
építésénekmegbízottja, az 1900-as évek
elején. Így kerültGyergyószentmiklósra,
majd első igazgatója lett 1919-ig. (Ma:
Salamon ErnőGimnázium,SalamonErnő
ElméletiLíceum)

Ajómódú,kiválóképességűtanár,ahí-
reserzsébetvárosiÖtvescsaládgyönyörű,
nagy műveltségű  lányát, Arankát vette
feleségül.Éltékazörménypolgáricsalá-
doknemmindennapiéletét. Paulaédes-
anyjától és szeretett nagyapjától hallott
sok-sok történetet Gyergyószentmiklós-
ról,aMáriafürdőiésmáshíreshelyeken
lévő nyaralókról. Mindig vágyott Gyer-
gyószentmiklós megismerésére. Ezzel 
ameghívássalszerettemvolnaeztazóha-
játteljesíteni90.születésnapjatiszteletére.

Kulcsár László, az Örmény Katoli-
kus Egyesület Elnöke, egyben az Ör-
mény Művészeti Fesztivál főszervezője,

örömmel fogadta a hírt ésmegszervezte
atalálkozótaMagyarKirályiGimnázium
igazgatójávalLakatos Mihállyal.
Díszvendégként fogadták Paulát.Ahova

elkísértbennünketKulcsárLászlóésfárad-
hatatlan,máigdolgozógyógyszerészédes-
anyjaZsuzsa,akinekazédesapjaagimná-
ziummatematikatanáravolt.Aviszonylag
fiataligazgatót,LakatosMihálytigenmeg-
lepte Paula ajándéka, ugyanis megfestette
nagyapja fiatalkori portréját a gimnázium-
nakajándékul.Rövidbeszélgetésutánmeg-
mutattaazigazgatóazelsőtablóképet,mí-
veskeretben1913/14évből,amelyenPaula
nagyapja,azigazgatóközépenfoglalhelyet.
ErrőlkészültképetPaulaisőrzi.
Megtekintettükegyikterembenazisko-

lamúzeumot,régiidőketidéz!
Amikoraz impozánsépületdísztermébe

készültkalauzolniazigazgatóa3.emeletre,
majdnem felszisszentem, hiszen Paula 90
évesmúltés ismertemazépületet. Abel-
magassághoz illeszkedő arányokkal a lép-
csőt ismagasították.De jó,hogyegyszót
se szóltam. Paula szinte felrepült az igen
magasan lévő 3. emeletre a „Díszterem-
be”,ahovaazáltalafestettnagyapaportrét
el fogják helyezni ünnepélyesen.A terem
megtekintésével véget ért a látogatásunk
ésafőbejáratoldalfalánszemrevételeztük

az impozáns fekete márványtáblát, amely 
amainapigtisztelegazelsőigazgatónevé-
nekmegőrzésével,melyet az átkosban le-
fedvemegvédtek.Nemvoltvéletlen,hogy
óvták az igazgató és építés ügyelő nevét.
Kápolnát is terveztetettésépíttetettaz im-
pozáns épületbe. Felkért ismert festővel,
Gábor Jenővel,készítetteelafalakdíszíté-
sét. Szent Imrealakjátmintáztattamegaká-
polnában.(PaulaláttaBudapestenaRáday
utcai reformátuskönyvtárkiállítótermében
avázlatokatésterveketapáréveafestőtisz-
teletérerendezettemlékkiállításon.)Sajnos
a kápolnát megszüntették, már Lakatos
Mihályigazgatósemtudjaholhelyezkedett
el,csaksejti,hogyamásiktérfélen.

NagyélményvoltPaulának,aváros,mert
rengeteg történetreemlékezett.Amegújult
elegáns örmény házakra rácsodálkozott.
Igen, itt lehetett sok gyermeket nevelni,
értékestársadalmiéletetélni,sokvendéget
fogadni, mint ahogyan a családi legendá-
rium őrzi. Elmondása szerint Ő nem járt

Miguel Manuy Buendia vatikáni nuncius

Jobbról: Sergej Minasyan és kisfia, Kulcsár László
és családja


