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Szil-Vay Ingrid előadóművész és Tolcsvay 
Béla Kossuthdíjas előadóművész, zene-

szerző pedig fantasztikus hangulatot vará-
zsolt az amúgy sem mindennapi közegbe.

A kiállítás a „Két műhely” formában 
úgy született, hogy már a kezdet kezdetén 
letért arról a gondolati útról, amit „jubile-
umi” bemutatónak neveznek. Ez a váloga-
tás nem egyszerűen visszatekintés, hanem 
egy életprogram folyamatos újrakezdése 
az alkotó bevallása szerint.

A „Két műhely” az, ami jubilál, nem én 

– hangsúlyozza Kátai Mihály. Az ő létük 
nem a társadalom és a történelem arcát 
hordozza, hanem az értelem és az érzelem 
világkörén túli ismeretlen üzeneteket adja 
tovább. Ez az adomány nem kérést, de pa-
rancsot őriz, amit követnem kell!

Mint ismeretes, Kátai Mihály festő-
művész a budapesti Iparművészeti Főis-
kolán Schubert Ernő, Z. Gács György és 
Ridovics László növendéke volt. Több 
európai országban járt tanulmányúton. 
1984ben Munkácsydíjjal jutalmazták, 
de számos hazai és külföldi kiállítási 
díjban részesült. A Tűzzománcművészek 
Magyar Társaságának tiszteletbeli el-
nöke. 1965 óta kiállító művész. Monu-
mentális zománcképeket is alkot, több 
köztéri munkája is ismert. Alkotásait 
a Magyar Nemzeti Galéria, a Kecskemé-
ti Képtár, és a kecskeméti Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotóműhely gyűj-
teménye is őrzi.

(Megjelent a www.fovarosiormeny.hu 
honlapon)

A második világháború évei alatt 
és azt követően sok százezer 
magyar állampolgár – katona és 
polgári egyén, keresztény és ke-
resztyén, zsidó és ateista – került 
a Szovjet Szocialista Köztársasá-
gok Szövetsége, röviden a Szov-
jetunió katonai és belügyi szervei 
foglyaként a győztes nagyhata-
lom különböző Gupvi, internáló, 
hadifogoly, átnevelő, és Gulág 
táboraiba.

A háborút a vesztesek oldalán 
befejezett ország lakosai nem 
beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül 
a szovjet fogság traumájáról, az emberte-
len körülmények, az éhezés és a túlhajtott 
munkából következő tömeges halálozá-
sokról. Egy nemzet történelmében azon-
ban az elhallgatás és az elhallgattatás nem 
lehet példaadó, ahogy nem lehet példaadó 
az sem, ha megfeledkezünk azokról, akik 
ennek a nemzetnek – a magyarnak – tagjai 
voltak. Emlékezzünk hát rájuk, mindazok-
ra, akik a hadifogolytáborok, a Gulág láge-
rek, avagy a „málenkij robot” ismert és is-
meretlen helyszínein váltak rokkantakká, 
vagy veszítették el életüket és földi marad-
ványaik jelöletlen helyeken nyugszanak.

Murádin János Kristóf, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem oktatója 

az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tar-
tott előadást, a magyar értelmiség, majd 
a szász ajkú lakosság kapcsán. Beszédé-
ben szabályos népirtásnak nevezte ezt 
az időszakot. Elmondta, a kommunisták 
úgy teljesítették a hatalom által papíron 
meghatározott számot, hogy az értelmiség 
után már az öregeket, a nőket és gyereke-
ket is elhurcolták. 

Az eseményen részt vett Dr. Issekutz 
Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke, valamint 
Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke képviselte, utóbbi 
kérdésünkre kifejtette: a magyar értelmi-
ség szisztematikus megsemmisítése hatal-
mas veszteséget jelentett a társadalomnak 

„Ne legyen hallgatás” 
konferencián emlékeztek a Gulágra

Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a szovjet fogságról a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága. A november 25-én, az MTA székházában megrendezett konferen-
cián a 70 évvel ezelőtt elhurcoltakról emlékeztek meg méltó módon: a nemzetközi 
kitekintést tíz országból érkező tizenhét előadó biztosította, köztük Murádin János 
Kristóf, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdélyi örmény származású 
egyetemi oktatója, aki az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tartott előadást. 

Murádin János Kristóf
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és Magyarország jövőjének, nem beszél-
ve a személyes tragédiákról, a kínokról az 
értelmetlen és/vagy félelemből önkezűleg 
elkövetett halálesetekről. Érvényes ez az 
erdélyi örménységre itthon, vagy Erdély-
ben egyaránt, hiszen valóban szabályos 
népirtás folyt mindkét helyen. Románi-
ában ez hangsúlyosabb volt, hiszen az 
akkori román rezsim meghatározó célja 
volt a magyar ajkúak és velük együtt élő 
nemzetiségek asszimilálása és likvidálá-
sa különféle módszerekkel. A mi erdélyi 
örmény közösségünk is érintett, hiszen 
a társadalomban az értelmiségi réteg-
hez tartoztunk, sok esetben formáltuk is. 

Fontosnak tartom, hogy ezeknek az ese-
teknek jelentős részét a jövőben felkutas-
suk, és méltóképpen emlékezzünk elszen-
vedőikre – emelte ki az elnök.   

S hogy ne legyen hallgatás és ne merül-
jön feledésbe mindaz, ami a magyarsággal 
1944ben és az azt követő néhány eszten-
dőben történt, Magyarország Kormánya a 
2015. évet Gulág Emlékévvé nyilvánítot-
ta, tudván azt, hogy ez az a szó, amely a 
határainkon kívül is az embertelenség, a 
félelemterhes kommunista terror, a sztáli-
ni önkény szinonimájaként ismert.

(Megjelent a www.fovarosiormeny.hu 
honlapon)

  

Részt vett a távolugró és a magasugró versenyeken is, azokat azonban nem ő nyerte 
meg. Forrás: Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1942.)

Szintén Altízen olvassuk egy régi, földbe süppedt sírkövön:

       Itt nyugszik Száva Katalin K,K,dő, Fitzus Gergely nője, meghalt mártzius...(?)

A Fitzus család volt a legelső örmény család, amely Kászonba települt 1840 körül. Ke-
reskedők voltak és az altízi piactéren lakást, bolthelyiséget építettek. Abban az időben fel-
lendülőben volt Kászonban a gazdasági élet, 1840ben vásárjogot is nyert a mai községköz-
pont. Minden szombaton kirakó és állatvásár volt, s évente három alkalommal sokadalom.  

Az idősebbek szívesen emlékeznek vissza a hajdani mozgalmas sokadalmakra. 
A Fitzus család aztán elszegényedett, épületeiket a szintén örmény kereskedő Lázár 
család vásárolta meg. 

Egy szomszédos sírkövön pedig ez áll:

     Itt nyugszik gy. ditrói özv Kazacsai Antalné szül. Lukács Margit  1827-1893                                                  
és fia K.altízi Kazacsai Vidor 1862-1901

Itt nyugszanak Veress Lajosné  sz. Salamon Karolina1872-1953 
és leányaKazacsai Matild 1892-19....

Kazacsai Vidor Gyergyóban született, de fiatalon Kászonba került mint kereskedő 
segéd a már emlegetett Lázár családhoz. Székely leányt vett feleségül, és boltot nyi-
tott Altízen. Három gyerekük született, Antal szemorvos volt Esztergomban, ott is halt 
meg. Margit 11 éves korában skarlátban halt meg, Matild pedig Altízen él, az 1944ben 
deportált orvos Weis Mór özvegye. Ő az egyik azon két örmény lakos közül, akik még 
képviselik a hajdan népesebb kászoni közösséget.

Egy másik örmény család a Dávid volt. Históriáját Dávid Mária nyugdíjas tanítónő 
segítségével tisztáztuk. A család legrégibb ismert őse Esztefán Tavitián Erdővidéken 
telepedett le, és négy fia közül Antal volt a Dávid Mária nagyapja. Dávid Antal neje 
szintén örmény volt, Száva Katalin (18111887), hat gyermekük született. A legkisebb 
Márton volt. Dávid Antalné költözött Kászonba, 1845 táján. Italmérési engedélye volt. 
Legkisebb fia, Márton, miután Nagyszebenben befejezte iskoláit, Kászon postamestere 
lett. Kétszer nősült, második feleségétől három leánya született, Katalin Amerikában, 
Providens városában élt 1978ban bekövetkezett haláláig. Anna Bukarestben él, férje 
szintén örmény, Mária pedig Kászonaltízen.

Kászonújfaluban  egy örmény síremlék található:  Azbé István 1880-1948.
Azbé István Csíkszépvízről került Kászonba, mint kereskedő. Utódai nem születtek, 

a család kihalt. 
Egy másik kászoni örmény család a Szálasi Miklósé volt. A századforduló körül került 

Kászonba Erzsébetvárosról. Szorgalmas kereskedő volt, altízi házában jelenleg is több 
üzlet működik. Férfi ágon ez a család is  kihalt.  Élt itt még egykét más örmény család 
is, de nem vertek gyökeret.

(Bálintné Kovács Júlia tallózta és kiegészítette)

Minden sírfelirat emlék, de gyakran dokumentum is, fényt vet egy személy, vagy család 
életére, halálára. A temető tehát adattár, amelyből egy közösség közeli vagy távolabbi 
múltja rajzolódik ki. Ezzel a céllal jártam végig a kászoni temetőket. (...) E temetők hű 
bizonyítékai a tarka lakosságú Erdélynek, ahol sok nép, nemzetiség fiai is letelepedtek. 

Ismeretes, hogy az örmény bevándorlók mit jelentettek az elmúlt évszázadok alatt 
Erdély s így Székelyföld fejlődése szempontjából. A legtöbb székely faluban, városban 
azonban az örményekre már csak 23 régi épület emlékeztet. Tekintsünk a kászoni ör-
mény családok múltjára a sírkövek, valamint a még élő emlékezet segítségével. Az altízi 
templomkerítésen szerény márványtábla olvasható:

Itt nyugszik Szultán Lukács 1863-1936, Béke poraira. 
Állíttatta hű neje Szőcs Irma és fia Lukács.

Szultán Lukács, eredeti nevén Izsák Lukács kis legényként került Kászonba Három-
székről, és egy Szultán János nevű kereskedő fogadta örökbe. A fogadott fiú egész éle-
tében a mészáros mesterséget folytatta, nagy lakást, mészárszéket épített, amely most 
is tekintélyes épület. Fia Lukács a második világháború idején NyugatEurópába vető-
dött. (Kiegészíti B. Kovács Júlia  a világhálóról: valószínű ő az a diák, aki iskolájának, 
a csíkszeredai Katolikus Főgimnáziumnak jeles sportolója volt. A Főgimnázium atléti-
kai szakosztálya házibajnoksága keretében súlylökésben első Szultán Lukács VII. oszt. 
tan. 11 m. 25 cm., gerely első ugyancsak Szultán Lukács VII. oszt. tan.40 m. 95 cm.  

Sztojka Tamás:
          Fejfák, sírkövek emlékezete  


