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Roy-Chowdhury Katalin
– Leánykori neved Mikes Katalin. A
Mikes név a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait idézi. Mikes
Kelemen, II. Rákóczi Ferenc, a Rákóczi-szabadságharc.

ládból származik. Ők Bengáliában
a hindu-muszlim harcok következtében szintén mindent elvesztettek,
majd a család egy része Európába
jött, hogy új életet kezdjen.

– A család krónikája és az ország
történelme nemegyszer összefonódik. A zabolai gróf Mikes család székely eredetű, ősi birtokai
Zágonban, Zabolán és Papolczon
vannak. Mikes Kelemen, Rákóczi
fejedelem hűséges titkára, a felejthetetlen rodostói levelek írója a
zágoni és a zabolai birtokon nőtt
fel. Róla és családjáról szól Kemény
Zsigmond az „Özvegy és lánya”
című regénye.
Az én családom mindkét ágon rokon a Mikesekkel, anyai ágon pedig a Bethlen családdal is – anyai
nagyanyám, Bethlen Klementina
Bethlen István testvére volt. Családunk egyik tagját, Mikes Hannát
Achmed Zogu albán király feleségének szemelték ki, de az eljegyzést
nem tartották meg. Hanna később
Teleki Pál ﬁához, Teleki Gézához
ment feleségül.

– Megvan még a családi birtok?

– Neved alapján itélve férjed nem magyar…
– Igen, ez hosszú történet. A háború után nehéz körülmények között
éltünk Székelyföldön. Mindent elvettek tőlünk.
Édesanyám egy kőbányában is
dolgozott, majd a Duna-deltába vitték munkatáborba. Én 1960-ban kerültem Ausztriába a nagynénémhez,
az osztrák Auersperg herceg özvegyéhez. Itt jártam középiskolába és
egyetemre is, ahol megismerkedtem
a férjemmel. Érdekes az élet, mert ő
pedig egy nagy indiai nemesi csa-
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Mikes Katalin
– 1949-ben mindent elvettek. Zabola az anyai birtok volt. A rendszerváltás után sok per és küzdelem
árán visszakaptuk a zabolai birtok
egy részét. Most azon dolgozunk,
hogy felújítsuk.
– Ki vezeti a munkálatokat?
– Négyen próbálunk mindent rendbe
hozni: a menyem, a két ﬁam és én.
– Mi a tervetek a házzal?
– A régi épületet családi lakhelylyé szeretnénk alakítani, és ez
a munka felér egy életművel! A
gyönyörű reneszánsz épület sajnos nagyon rossz állapotban van.
Eredetileg valószínűleg erődítmény
volt – másfél méteres falai vannak
–, amit az idők során újra és újra
átalakítottak. Sajnos hiányzik a dokumentáció.
A kastély már több ünnepség
színhelye volt. Eddig elsősorban a
történelmi és családi eseményekről
emlékeztünk meg – Mikes Kelemen
születésének 300. évfordulójáról, az
1848-ban elhunyt családtagokról –,
de tervezünk művészeti programokat is.

Zabola az 1700-as években

– Már a CNN is készített riportot az
épületről…
– A Country Life és több angol újság
és folyóirat írt cikket az épületegyüt-

Zabola napjainkban
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