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Várnai Zseni                           

Nemvolthiábasemmisem.
Igaz,kicsitfáradtvagyok,
acélkerékismegkopik,
hogyha szüntelen csak forog.
Kopik,kopik,defényesül,
nemfogjabearozsdasem,
csiszoljamindenmozdulat,
sforog,forogezüstösen.

Igaz,kicsitfáradtvagyok,
nemadnakingyensemmitám,
voltakkeservesnapjaim
ésrengetegdúltéjszakám.
Amígegygyermeknagyranő,
bizony,egyet-másttennikell,
legalább így az életem
nemmúltelcsip-csupsemmivel.

Ránézeknagyfiamraés
egyszerreolyüdevagyok,
hogyaszememharmatgyöngyös
hajnalirétgyanántragyog,
sleánykám,mintaMárcius,
rügyekbezártkölyöktavasz...
őtnézemésbimbókorom
újrafölöttemsugaraz.

Nemsiratomtűntéveim,
hiszenazidőúgysemáll,
csakakimeddőségbenélt,
azéavénség,rúthalál.
Szánomazínyencélvezőt,
csömörnélmásanemmarad,
koldus,kimitsemáldozott
snemgyűjtöttmást,csakaranyat.

Igaz,kicsitfáradtvagyok,
nehézatollisnéhanap,
dealehalkultszívverés
fiamszívénerőrekap,
szépségemmúlik,-nemsírok,
leánykámarcántündököl,
szintesokis,ekétgyerek,
milyroppantkincsetörököl.

Nemvolthiábasemmisem,
bár néhanap békétlenül
lázongtam,hisznemtudtamén,
hogyürmömmézzéédesül.
Sokatfizettem?Nemtudom,
hiszenmindennekáravan...
ezerszerújrakezdeném
Alázatosan,boldogan.

Nemvolthiábasemmisem
In memoriam

Triff Viktor                        

Sohanemnyugodott leaNapSzentMi-
hálykorúgy,hogynecsörrentvolnameg
a telefonom: „Szervusz, Viktor vagyok!” 
Most szeptember 29-én, néma maradt 
a készülék…
2019.szeptember28-ánmeghaltaBa-

rátom, Triff Viktor! Tisztességgel benne
jártmárakorban,egészségeévekótavál-
tozó volt, kedélye, derűje, szellemi fris-
sességeviszonttöretlennektetszett.Most,
aTeremtőhívta,’sŐment!
Ismeretségünkésazebbőlkialakulóba-

rátságunkmég1978-bankezdődött,ami-
korhelytörténetikutatásaimsorán,aKe-
repesiútitemetőbenakadtdolgom.Viktor
fogadottésmárezenazelsőnéhányórás
beszélgetésünkönmegfertőzöttatemetők
iránti szerelemmel. Egy kívülállónak ta-
lánérthetetlen,mit lehet szeretniegy te-
metőn, de akiViktort egyszer is hallotta
ezekről szólni, avagy olyan szerencsé-
benrészesült,hogysétátisvezetettneki, 
azérti,mirőlbeszélek.
TriffViktor1966-tól1993-igaKerepesi

úti temető (ma: Fiumei útiNemzeti Sír-
kert) igazgatója volt.Amimásnakmun-
kahely,aznekimagaazÉlet.Napiköte-
lezettségein túl, szívügye volt a temető

múltjának, értékeinek, halottainak kuta-
tása,megismerése, amenthetőkmentése
és ha lehetősége adódott arra, ismeretei-
nek megosztása másokkal. Rengeteget 
tanultam tőle: megtanultam a temetőket
nemcsaknézni,hanemlátni is!Temető-
kutatási mesteremmé lett, akitől megta-
nultam azokat az ismérveket, amelyeket
tudnom,keresneméslátnomkell,hako-
molyanakarokfoglalkozniezzelaszakte-
rülettel.Megtanítottanyilvántartásokban
valóeligazodásra,jótanácsokkallátottel
akutatásokhoz.Biztatására,azelsőhiva-
taloskutatásiengedélyemisebbőlazidő-
bőlvaló…
Neki köszönhetem sok hasonló érdek-

lődéssel megáldott ember ismeretségét,
barátságát.Amikor1983-banaBudapesti
VárosszépítőEgyesület–mertakkormég
csak„szépíteni”lehetett,holottmárakkor
is inkább védelemre szorult –, megala-
kult,szintetermészetesvolt,hogyateme-
tők értői, ismerői létrehozzák azonbelül 
a „Pantheon csoport”-ot, melynek Ő is
oszlopostagjalettésmaradthaláláig.
Ez a csoport kezdte el a fővárosi na-

gyobbtemetőktérképeinekösszeállítását,
feltüntetvebennükazottnyugvó ismert,
vagykevésbé ismert,nemegyszer isme-
retlen halottak sírjait, síremlékeik alko-
tóit.Olyan emberekkel,mintGerle Jan-
csi, Zsigmond János, Bártfay Györgyné és 
másokmellett,Viktoriskeményendolgo-
zott, így lett többek között a „Budapesti
temetők”,valaminta„Fiumeiútisírkert”
c. könyvek társszerzője is. Önállóan is
publikált,ígypéldáula„Kispestikrónika”
2005/2. számában „Az öreg temető”-ről
írtkisebbtanulmányt.

Szomorúszívveltudatjuk,hogy
szeretettédesanyánk

BOROSNYAYPÁLNÉ
született

ZAKARIÁSKATALIN
életének97.évében,2019.november19-éncsaládja
körébőlindulthitünkszerintazÖrökkévalóságba.

Utolsóútjárakísértük2019.december5-én,
csütörtökön9óra45perckor

aFarkasrétiTemetőFőbejáratiravatalozójából.

Szomorújelentés
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Óriási ismeretanyag volt a fejében,
rengeteg történetet, különlegességet
tudott a Kerepesi (Fiumei) úti temető-
ről! Általa ismertem meg kívül-belül
a Batthyány-, a Deák- és a Kossuth-
mauzólumot,azokrejtettzugait,láttam,
hol rejtették el a régi nyilvántartáso-
kat a bezúzás elől, tudtam meg, hogy
a Munkásmozgalmi pantheonban mely
eseményóta nemkísérte le kormányőr
a hozzátartozókat, a káder-sírkövek
minek a köveiből készültek, miért lett 
azegyikegycm-elkisebbatöbbinél,me-
lyik síremlék miatt élvezte Standinger 
Pista bácsi dicséretét úgy, hogy közben
formálisan, írásbeli figyelmeztetést is
kapott mellé ésmennyi borravalót adott
Károlyi Mihályné Andrássy Katinka, férje 
kriptájának meglátogatásakor a temetői
munkásoknak,valamintanapiegyszálvö-
rösrózsahogyankerült,vagynemkerültaz
egykori köztársasági elnök síremlékének
kupoladobjaalá.MindenkorkorholtamŐt,
mindezeketmiértnemírjaleazutókornak.
Ahogyszokott,amagamódjánhalkan,sze-
rényen nevetett ésmost emlékeit, tudását,
kivittemagávalatemetőbe…
Többalkalommalrésztvettem,sőtszer-

veztemisvezetésévelsétátaFiumeiben.
Bár,márrégennyugdíjasvolt,deazokat
készségesen, töretlen lelkesedéssel,élve-
zetes stílusban vezette. Nem véletlenül
kértek tőle oly sokan ilyen ismertetőket.
Azutánnéhányéve,amikoregysétaalkal-
mávalrosszullett,visszavonult…
Mostvéglegvisszavonult avilágtól és

márazÚrasztalánálanekdotázhatazok-
kal, akikről itt mesélt nekünk. Hiszem,
hogyszeretettelfogadták,mertakiahol-
takemlékéttiszteli,ápolja,abbanazégiek

is örömüket lelik, hamvai felett pedig
könnyűleszaföld.
Míg élek, nem felejtelek! Drága, öreg

Barátom–nyugodjbékében!
Bartos Mihály

(Szerkesztői megjegyzés: Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1997. február 14-én alakult meg 22 ala-
pító tag – köztük Triff Viktor és házastársa, 
Lászlóffy Manna – egyhangú határozatá-
val. Csendes lényét, humorát, a temetői 
sétáinkon a felkészültségét, nagyszerű 
előadókészségét, a családfakutatásban 
nélkülözhetetlen segítségét, a barátságát 
soha sem felejtjük el.)

Kövér László a Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központ avatóján: Székelyföldnek kárpótlás 

jár Budapesttől és Bukaresttől is       
Kövér LászlószerintSzékelyföldnekés
a székelységnek történelmi kárpótlás jár
Budapestről és Bukarestből egyaránt.
AzOrszággyűléselnökeSzékelyudvarhe-
lyenbeszélt erről szombaton,aSzékely-
udvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK)
felújítottépületénekavatóünnepségén.
Kövér László (középen, balra) átadja

azegyetemfelújítottépületét.

Kövér László úgy vélte: a székelyek
mindkétfővárosbólelvárhatjákajószót,
mertRománia ésMagyarország erkölcsi
értelembenegyarántadósaa székelység-
nek. Székelyföld és népe ugyanis ezer
év alatt Magyarországnak, száz év alatt 
Romániánakadott többet,mintamennyit
visszakapott tőlük – jelentette ki. Hoz-
zátette: a 21. században sem Románia,
sem Magyarország nem akarja elveszí-
teni a saját gazdasági erőforrásai fölötti
rendelkezést,aszülőföldmegtartóerejét,

értékteremtőmunkavállalóit,ezértmindkét
országtólelvárhatóacselekvésazért,hogy
mindez Székelyföldön se történhessen
meg.AházelnökszerintezRomániánakál-
lami,Magyarországnakpedignemzetikö-
telessége,emellettaközösregionálisérdek
is ezt kívánja. Magyarországnak érdeke,
hogy Románia is hozzáadjon Közép-Eu-
rópa erejéhez,Romániánakpedig érdeke,

hogy ne vesztese, hanem 
egyik nyertese legyen
Közép-Európa politikai
és gazdasági megerősö-
désének. „Mindkét eset-
ben azútSzékelyföldön
és Erdélyen keresztül
vezet” – állapította meg
Kövér László. A házel-
nök Budapest és Buka-
rest múltbeli hibáinak
tulajdonította, hogy
Székelyföld a megfe-
lelő infrastruktúra hiá-
nya és az örökös tőke-
hiány miatt a múltban

Magyarországnak, jelenleg pedigRomá-
niának az egyik legelhanyagoltabb régi-
ója.AzOrszággyűléselnökemegkövette
a székelységet azért, hogy az 1867-es
osztrák-magyar kiegyezést követően az
Országgyűlésaliberálisgazdaságpolitika
jegyében a birtokrendezési törvényekkel
felszámoltaazaddigiszékelyföldiközös-
ségi tulajdonformát, amely a legerősebb
gazdasági kapocs volt a székely ember
ésaszülőföldjeközött.KövérLászlófel-
idézte:Székelyudvarhelyönkormányzata 




