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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."
(Vörösmarty Mihály)

Előszó

Harmadik alkalommal rendezte meg az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület az örménykatolikus egyházról, 
a magyarörménység civil szervezeteiről, közösségi életéről, 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló konferenciát Budapes
ten 2000. szeptember 29. és október 1. napja között a  magyar- 
örmény kulturális napok keretében.

Az immár hagyományossá vált konferenciasorozat 1997-ben 
Budapesten, majd 1999-ben Szamosújváron, s a Millennium tisz
teletére ismét Budapesten került megrendezésre.

Összefogva a hazai és az erdélyi közösségeinket az 1700 
éves örmény kereszténységünk, az 1000 éves keresztény ma
gyar államiságunk, a 300 éves örmény szertartású római kato
likus részegyházunk fennállása, valamint az 1849. október 6. 
napján kivégzett aradi vértanúkra - K iss Ernő altábornagy és 
Lázár Vilmos honvéd ezredes -, a szabadságharc magyarör
mény hőseire való emlékezés igazán szép és felemelő alkalmat 
adott az eszmecserére, megemlékezésre. „A  300 éves örmény 
szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhon
ban régen és ma”  című konferencia és sajtótájékoztató, vala
mint a köré szervezett három kiállítás, három kulturális műsor, 
a Gyergyószentmiklósi- és a Szamosújvári Örmény Szertartá
sú Római Katolikus Egyházi Kórus budapesti bemutatkozása, 
két könyvbemutató, a Szent Korona meglátogatása a Parla



mentben, az örmény szertartású római katolikus ünnepi szent
mise s a határok nélküli együttlét, mind-mind ezt szolgálta.

Értékmentés és értékteremtés jellemezte e három napot, s ezt 
folytatja az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat ezen 5. kötete is, 
mint ahogy a már megjelent konferencia - kötetek, mellyekkel a 
közművelődést akarjuk szolgálni. Hiteles képet szeretnénk adni 
egy történelmi néptöredék, a magyarörménység - örményma
gyarság hazai és erdélyi küzdelmeiről a múltban és a jelenben. 
Mert a jelen sem kímél bennünket sem itthon, sem otthon Er
délyben. Mert magyar anyanyelvűként s örmény szertartású ró
mai katolikusként vagyunk magyarok. Mert büszkék vagyunk 
örmény gyökereinkre, őseinkre és az általuk teremtett szellemi és 
tárgyi hagyatékunkra, amelyről nem vagyunk hajlandók lemon
dani, sőt minden körülmények között megvédelmezzük azt.

Ezért fontos minél többször bemutatni és megmutatni magun
kat, értékeinket, hiszen mi vagyunk azok az örmény származásúak, 
akik a XVII. század második felétől itt élünk Magyarhonban, ma
gyar kultúrán felnőve, akik erdélyi örmény kultúránkat, hagyomá
nyainkat és örmény szertartású római katolikus hitünket is őrizzük.

Mi, a történelmi örménység büszkék vagyunk arra, hogy őse
ink a magyar nemzethez csatlakoztak, s Magyarhonban találtak 
hazát maguknak többszázados üldöztetés után. Büszkék va
gyunk arra, hogy őseink az évszázadok során kivették részüket 
nemzetünk sorsában - függetlenül annak alakulásától -, kiemel
kedő személyiségeink az élvonalban szolgáltak.
A  múlt bennünket is kötelez.

Dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke
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Magyarörmény nemzetközi kulturális 
napok Budapesten 

2000 szeptember 29 - október 1

A rendezvény szervezője és rendezője:
Erdélyi örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,

1015. Budapest, Donáti u. 7/a 
Társrendezők:

Budapesti örmény Kisebbségi önkormányzatok Társulása, 
a Budapest II., IX. és XI. kerületi 

örmény Kisebbségi önkormányzatok, 
az Armenia örménymagyar Baráti Társaság, Kolozsvár

A konferencia címe
A  3 0 0  é v e s ö rm é n y  sz e r ta r tá sé i  

r ó m a i  k a to lik u s  e g y h á z  
é s  k ö z ö ssé g e i M a g y a r h o n b a n  

r é g e n  é s  m a

Támogatók
Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma 

Budapest Főváros önkormányzata Esélyegyenlőség Alap 
Humanitás Civitatis Alapítvány 

Budapest II. kerületi örmény Kisebbségi önkormányzat 
Apenta Kft., Budapest 

Pharma Press Kiadó és Nyomda, Budapest

Szeretnénk bemutatni szentélyt örmény gyökerű magyarok hazai és odé- 
lyi közösségeit, amelyeknek tagjai, bár ősi nyelvüket elvesztették, gyök
ereikre büadoék, egyházukhoz, hagyományaikhoz, kultúrájukhoz hívek, 
jogaikhoz kitartóan ragaszkodnak.



1 . n a p
Szeptember 29. péntek

Helyszín:
IX. kér. Dési Huber István Művelődési Ház 
(IX. kér. Toronyház u. 17/b.)
(a Pöttyös utcai metróállomásnál)

8.45 - regisztráció
9.00 - a konferencia megnyitása 
9.15 - tői előadások

12.00 ֊  sajtótájékoztató
12.30 - kiállítás megnyitása

örmény származású magyar 
nemesi családok címerei

13.30 - a konferencia előadásai 16.00 óráig

Helyszín:
II. kér. Marczibányi téri Művelődési Ház 
(II. kér., Marczibányi tér 5/a)

18.00 - kiállítás megnyitása:
Velünk élő kultúrák: örmények 
kulturális műsor

Könyvbemutató és könyvvásár
1. Gudenus János József; örmény eredetű magyar 

nemesi családok genealógiája (millenniumi kiadvány, 
kiadó: Erdélyi örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)

2. Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, 
örménykatolikus egyháza és identitástudata régen és ma (a 
II. konferencia anyaga, Szamosújvár, 1999 november 20- 
21., kiadó: Erdélyi örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)



2 .  n a p
Szeptember 30. szombat

"Emlékek nélkül, 
népeknek hím csak árnyék..." 
Vörösmarty Mihály

Helyszín:
XI. kér. Budai Fonó Zeneház, Sztregova u. 3.

16.00 - kiállítás megnyitása
Csongrád megyei örmények, 1848-1849



3 .  n a p
Október 1. (vasárnap)

Helyszín:
V. kér. Kossuth tér, Parlament XII. kapu 

9.00 - a Szent Korona látogatása

Zártkörű fogadás, az Örmény Múzeum 
megtekintése és kulturális műsor 

a plébánia épületében

A kulturális napok zárásaként a külföldi 
vendégek számára autóbuszos városnézés, 

majd este zártkörű vacsora egy dunai 
hajón



A  k o n feren c ia  e ln ö k sé g e .

(Jo b b ró l: B á lin tn é  K o v á c s  Jú lia , Eh*. C so rd á s  E ö rs ,

dr. I ssek u tz  S aro lta , D r. V isy  Z so lt  é s  S e b e s i  K arén  A ttila )



KÖSZÖNTÉSEK

dr. Issekutz Saro lta  ügyvéd, az  Erdélyi Ö rm ény  

G yökerek K u ltu rális Egyesület elnöke

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntőm Önöket, a három napos rendezvényso

rozatunk kezdetén. A  most megrendezésre kerülő magyarörmény 
nemzetközi kulturális napok keretében a 300 éves örmény katoli
kus egyház közösségei mutatkoznak be ma Budapesten, Magyar- 
országról, illetve Erdély valamennyi régiójából.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Paskai László bíbo
ros úr megbízottját, Dr. Csordás Eörs kanonok urat. A fővéd
nök úr más elfoglaltsága miatt nem tudott ma megjelenni, Dr. 
Csordás Eörs kanonok úr fogja helyettesíteni, amíg ideje engedi.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Visy Zsolt kulturális 
helyettes államtitkár urat. Szeretettel köszöntőm erdélyi közössé
geink képviselőit, az elnökségi asztalnál helyet foglaló Bálintné 
Kovács Júliát Kolozsvárról, az „Arménia“  Örménymagyar B a
ráti Társaság megbízott elnökét, valamint Sebesi Karén Attilát, 
szintén az „Arméniá4 Óiménymagyar Baráti Társaságtól. Ők 
fognak segédkezni az elnökség munkájának elvégzésében.

Szeretettel köszöntöm valamennyi magyarországi és erdé
lyi, valamint bécsi küldötteinket. Erdély valamennyi régiójá
ból, ahol örmények laknak, küldöttek vesznek részt ezen a 
konferencián és a nemzetközi kulturális napokon.



Tisztelettel köszöntőm valamennyi protokoll meghívottun
kat, különösen a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivataltól 
Popovics György főosztályvezető urat Ezennel átadom a szót 
Dr. Paskai László bíboros úr megbízottjának, Dr. Csordás Eörs 
kanonok úrnak, hogy mint fővédnök, illetve helyettese, nyissa 
meg a konferenciánkat.

Dr. C so rd ás E ö rs  protonotárius, 
kanonok, p rím ási irodaigazgató

Dr. Paskai László Bíboros atya nevében sok szeretettel kö
szöntőm a megjelenteket. Ő maga a millenniumi eseménysoro
zatok miatt igen terhelt időben, ezért nem tudott személyesen el
jönni. Éppen hazajött Rómából és jövő héten újra repül Rómába. 
És itthon is nagyon leterhelik az egyház gondjai.

Dr. Visy Zsolt, a  N em zeti K u ltu rális Ö rökség  
M inisztérium a ku lturális helyettes á llam titk ára

Igen tisztelt Elnök Asszony, Kanonok Úr, Hölgyeim és Uraim!
Néhány hónapja módomban áll figyelemmel kísérni a ma

gyarörmények, örménymagyarok igen aktívvá váló és nagyon 
pozitív előjelekkel ellátható kulturális tevékenységét. Ez egy 
üdvözlendő dolog. így tehát, amikor az a megtisztelő felkérés 
ért, hogy vállaljak valamilyen szerepet, megtettem, elvállal

Igen tisztelt Elnök Asszony, Kanonok Úr, Hölgyeim és Uraim!
Néhány hónapja módomban áll figyelemmel kísérni a ma

gyarörmények, örménymagyarok igen aktívvá váló és nagyon 
pozitív előjelekkel ellátható kulturális tevékenységét. Ez egy 
üdvözlendő dolog. így tehát, amikor az a megtisztelő felkérés 
ért, hogy vállaljak valamilyen szerepet, megtettem, elvállal-



tam a védnökséget, mert úgy gondolom, hogy minden jó  ügy 
mellé oda kell állni, segíteni kell mindazt a jó  szándékot, azo
kat a pozitív irányú igyekezeteket, cselekvéseket, kezdemé
nyezéseket, amelyek a kulturális értékek, az önazonosság, a 
nyelvi, vallási értékek megtartása, megőrzése és egyúttal a né
pünk integrációja felé mutatnak. Ilyen gondolatok vezéreltek, 
amikor ezt a védnökséget elvállaltam.

Szeretettel köszöntöm ezt a konferenciát és bízom benne, 
hogy az utóbbi időben felkorbácsolódott érzelmek lecsillapítá
sában éppen ennek a konferenciának lesz, lehet döntő szerepe. 
Senkinek nem lehet célja az, hogy újabb ellentétek szításával, 
vagy felkorbácsolásával ne az egyetértés, hanem éppen a kü
lönbözőség felé kormányozzon egyes csoportokat.
Remélem és bízom abban, hogy ennek a konferenciának és en
nek a mozgalomnak az ilyen értelmű kihatásai nemcsak Buda
pesten és nemcsak országhatárokon belül, de azokon kívül is 
mindenki megelégedésére fognak szolgálni.

B álin tn é  K o v á c s  Jú l ia ,  az  „A rm é n ia “  

Ö rm é n y m ag y ar  B a r á t i  T á r s a s á g  m egb ízo tt elnöke

Szeretve Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyentisztelt Kon
ferencia, drága jó  régi és új Barátaim!

Az eredeti terv szerint a 300 éves Armenopoliszon, Számos- 
újváron köszöntöttelek volna Benneteket házigazdaként, de...

Szóval azért el kell ismernem, hogy társszervezőnek sokkal 
könnyebb lenni, mint főszervezőnek, s lehet, hogy a tegnapi 
utazás ezt a könnyebbséget volt hivatva ellensúlyozni.

Bálintné K ovács Jú lia , az „A rm én ia“  
Ö rm énym agyar B a rá ti  T á rsa sá g  m egbízott elnöke

Szeretve Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyentisztelt Kon
ferencia, drága jó  régi és új Barátaim!

Az eredeti terv szerint a 300 éves Armenopoliszon, Számos- 
újváron köszöntöttelek volna Benneteket házigazdaként, de...

Szóval azért el kell ismernem, hogy társszervezőnek sokkal 
könnyebb lenni, mint főszervezőnek, s lehet, hogy a tegnapi 
utazás ezt a könnyebbséget volt hivatva ellensúlyozni.



A lényeg viszont ez: nagy-nagy öröm számomra, hogy íme 
egybegyűltünk itt, újra Budapesten, ismét a Magyarországra 
szakadt honfitársaink segítségével, s annyi balszerencse közt, 
oly sok viszály után egyre többen és egyre határozottabban 
valljuk és vállaljuk legalább kettős identitásunkat, magyarör- 
ménységünket, örménymagyarságunkat

Biztos vagyok benne, hogy ez a konferencia is mérföldkő lesz 
otthoni közösségeink életében, melyek úgy tudtak egymásra ta
lálni, hogy 1997-ben itt, Budapesten dr. Issekutz Sarolta „buz
galma” folytán megismerkedhettünk, s azóta is a kapcsolattartás 
egyre színesebb, tartalmasabb együttműködést eredményez.

Arra kérem a Jóistent, érvényesítse a dialektikus materializ
mus azon tételét, hogy a mennyiségi felhalmozódás minőségi 
ugrásba csapjon át, és kívánom, hogy sikerrel tegyük meg ezt 
az új minőséget jelentő ugrást.
Jó  munkát!

Sebesi K arén  A ttila színm űvész

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntőm kedves mindnyájukat. Nagyon örven- 
dek annak, hogy a tavalyi szamosújvári konferencia után ismét 
együtt lehetünk itt Budapesten és már most elöljáróban azt 
mondom el, és remélem, hogy rábólintás lesz a vége, hogy jö 
vőre pedig ismét Erdélyben, Kolozsváron. Engedjék meg, 
hogy elöljáróban egy mindnyájuk által tisztelt és közkedvelt 
személyiség szavait tolmácsoljam önök felé, a konferenciá
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dek annak, hogy a tavalyi szamosújvári konferencia után ismét 
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személyiség szavait tolmácsoljam önök felé, a konferenciá-



nak. A  következő sorok írója, kigondolója és feladója nem 
más, mint a rom án korm ány kisebbségügyi minisztere, 
Eckstein-K ovács Péter:

„Tisztelt konferencia! Emlékezetes marad számomra a ta
valyi, szamosújvári magyar-örmény konferencia, melynek a 
nagyszámú érdeklődők mellett talán egyik legfontosabb hoza- 
dékai közé tartozott, hogy mindenki, egyén, közösség, érde
kelt és érdeklődő, kettős identitású és más kisebbségi, többlet 
információval, a másságra fokozottan érzékenységgel, ráfi- 
gyeléssel távozhatott. Ebben pedig igen fontos szerepet tölt be 
az egyház, annak elöljárói, akik tudatosan és empátiával keze
lik a kisebbség kisebbségeit, jelen esetben a romániai magyar 
örményeket. Ennek felkarolásán tevékenykedik többek között 
a román kormányon belül működő Kisebbségvédelmi Hivatal 
is, melynek egyik legfontosabb feladatai közé tartozik a ki
sebbségek védelme és képviselete mellett a nemzeti közössé
gek és kisebbségek közötti jó  együttműködés biztosítása és 
bővítése. Erre nem egy példát hozhatnék föl, amikor hazai ki
sebbségek maradandó értékű közös rendezvényeket szervez
tek és bonyolítottak le. A  hazai magyar-örmények közössége 
pedig éppen kettős identitása révén olyan kútforrása lehet a ta
pasztalatok továbbításában az egymásrautaltság követelmé
nyeiben, mely iskolapéldaként is megállná helyét. Éppen ezért 
jó  munkát, hasznos tanácskozást kívánok a harmadik alkalom
mal megrendezésre kerülő budapesti nemzetközi konferencia 
valamennyi résztvevőjének.”
(Eckstein-Kovács Péter, Bukarest)

Eckstein-Kovács Péter:
„Tisztelt konferencia! Emlékezetes marad számomra a ta

valyi, szamosújvári magyar-örmény konferencia, melynek a 
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gyeléssel távozhatott. Ebben pedig igen fontos szerepet tölt be 
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pasztalatok továbbításában az egymásrautaltság követelmé
nyeiben, mely iskolapéldaként is megállná helyét. Éppen ezért 
jó  munkát, hasznos tanácskozást kívánok a harmadik alkalom
mal megrendezésre kerülő budapesti nemzetközi konferencia 
valamennyi résztvevőjének.”
(Eckstein-Kovács Péter, Bukarest)





ELŐADÁSOK



Dr. Csordás Eörs protonotáríus, 
kanonok, prímási kodaigazgató

Az volt a feladatom, hogy megmutassam az örmény, római 
katolikus közösség helyét az Egyházban. Talán az első és a 
legfontosabb, tekintettel arra, hogy magam az Orlay-utcában 
lévő, ominózus kérdéssel éppen eleget foglalkoztam, és ami az 
én nézetem szerint egy nagyon kristálytiszta és világos dolog: 
elbitorlásnak a gyanúja áll fönt, tehát semmiféle jog i problé
mát nem látok én benne. Másik kérdés, hogy mennyire meg
oldható ez a kérdés. A  hölgyek és urak bizonyára emlékeznek, 
hogy a Hittani Kongregáció nemrégiben, augusztus 6-án kiad
ta a „Dominus Jesus”  kezdetű nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat 
olyan volt, amelyre a sajtó azonnal felkapta a fejét és elkezdte 
magyarázni.

Mi azt tanultuk az elemiben, hogy ha valaki valamit állít, 
akkor azt magyarázza ő maga meg és ne más magyarázza. Na
gyon nagy szeretettel gondolok Benedek István professzor úr
ra, akinek a neve gondolom, különösen az erdélyiek előtt nem 
ismeretlen, hiszen Benedek Elek unokájáról van szó. Egyszer 
megkérdezték a professzor urat, hogy mit szól a kritikusaihoz. 
A  professzor úr válasza az volt, hogy az ég egy adta világon 
semmit, mert a véleményem az, hogy ha valaki mond valamit,



akkor azt mondja, amit mondani akar és ki nem állhatom, ami
kor elkezdik magyarázni egy költőnek a versét, hogy ezt akar
ta mondani, meg azt akarta mondani. Ha azt akarta mondani, 
miért nem mondta? Körülbelül így néz ki a dolog. Mit akart 
mondani a Hittani Kongregáció?

A  Hittani Kongregáció nyilatkozata elutasít néhány, úgy
nevezett „relativista”  elméletet. Ezek a „relativista”  elméletek 
belopództak napjaink gondolkodásába. Ami annyit jelent, 
hogy: „gyerekek, teljesen mindegy, hogy ki, milyen vallású, 
egy Isten van, aztán nyugodjunk meg ebben „. A Nyilatkozat 
azt mondja: az Úr Jézus az egyetlen Üdvözítő, nem egyszerű
en közösséget szervezett a hívőkből, hanem Egyházat, üdvözí
tő misztériumot alapított. Ő maga van az Egyházban, és az 
Egyház Őbenne van. Ezért Krisztus üdvözítő misztériumának 
a teljessége az Egyházhoz is tartozik, mely elválaszthatatlanul 
kapcsolódik Urához. Miként egy élő test feje és tagjai külön
böznek bár, de el nem választhatók egymástól, úgy Krisztust 
és az Egyházat sem lehet összekeverni, sem szétválasztani, 
mert egyetlen, teljes Krisztust alkotnak.

A  hívőknek vallaniuk kell, hogy az apostoli jogfolytonos
ságban gyökerező, történeti folytonosság van a Krisztus által 
alapított Egyház és a Katolikus Egyház között. Krisztus egyet
len egyháza, melyet Üdvözítőnk feltámadása után a Pásztor 
Péternek adott át, és őrá, meg a többi apostolra bízta terjeszté
sét és kormányzását, és mindörökre az igazság oszlopának és 
erősségének rendelte.

Evilágban, mint alkotmányos és rendezett társaság, a Péter 
utóda és a vele közösségben élő püspökök által közösen kor



mányozott Katolikus Egyházban létezik... és itt hangsúlyo
zom a latin kifejezést: subsistit in... tehát abban áll fönn, abban 
létezik. A  „subsistit in”  =  létezik kifejezéssel a II. Vatikáni 
Zsinat kijelenti, hogy Krisztus Egyháza a keresztények m eg
osztottsága ellenére, a maga teljességében csak a Katolikus 
Egyházban létezik.

Krisztusnak tehát egyetlen egyháza van, a Katolikus Egy
ház. M egjegyzem, hogy fUrcsa is lenne, ha másképp véleked
ne a  Katolikus Egyház önmagáról. E z természetes. Ez a „su b 
sistit in“ , hogy a Katolikus Egyházban áll fönn és létezik 
Krisztus Egyháza, ez a Keleti Kódex - a keleti egyházak kó
dexe - 7. kánonjának a 2. paragrafusában is rögzítve van. Nem 
tudom, hogy miért kapták fel a fejüket az újságírók, hiszen ha 
1990-ben kinyitják a Katolikus Egyház Kódexét, ott is megta
lálták volna. Csak lehet, hogy latinul nem tudtak, nem olvas
ták.

Mit jelent a katolikus egyházhoz tartozni? Hármas kötelék
kel kapcsolódunk a katolikus egyházhoz, ez a hit közössége, a 
szentségek közössége és a korm ányzati közösség.

A  történelmet nem szeretném itt most végigmondani, gon
dolom ezt mindenki nagyon jó l ismeri. Már az első évezred
ben mindig feszültség volt Kelet és Nyugat között. És főleg a 
kormányzati kérdésben voltak ezek a feszültségek, hiszen jó l 
tudjuk, hogy Kelet inkább a konzíliáris elmélet felé hajlott el, 
azaz, hogy inkább a zsinati törvények által kormányzódott, 
mint Nyugat, ahol a dolog természeténél fogva a Szentszék, 
tehát Rómának a dekrétumai, törvényei, előírásai alapján. Ez 
nem jelentette azt, hogy nem volt zsinat, természetesen Nyu-



gáton is volt. Focius, konstantinápolyi pátriárka alatt a IX. 
században már feszültségek vannak. Ezek aztán megoldódtak. 
Nem egészen tárgyalások útján, hanem az Úristen a halálok út
ján  beleszólt a kérdésekbe és az ügyek megoldódtak. Majd 
Cerularius konstantinápolyi pátriárka idején egy teljesen szub- 
tilis kérdés miatt nagy lett a feszültség és köztudott, hogy 
1054. július 16>án Humbert bíboros a  Hagia Sophia oltárára 
lehelyezi a kiközösítő bullát ezekkel a szavakkal: „Lássa Isten 
és ítélje m eg!” . Ezzel gyakorlatilag Kelet és Nyugat szakadá
sa megtörtént. Ez a szakadás mindig seb volt az Egyház testén. 
Kísérletek történtek már korábban is az újraegyesülésre.

Emlékszünk a történelemből, hogy a  Ferrara-Firenzei Zsi
naton 1439 november 22-én az örmény egyesüiés történik 
meg. Az egyesülések olyanok voltak, hogy a püspökök elhatá
rozták, de már annyira beleivódott az emberekbe a különböző
ség, hogy nem fogadták el az egyesülést, az gyakorlatilag na
gyon kis területen mutatkozott meg. Voltak visszatérések ke
letre, nyugatra, majd Lembergben (a mai ukrán Lviv - a 
szerk.) megtörténik a híres egyesülés, unió, és ez most már ki
fejezetten az örmény egyházra vonatkozik.

Amikor a Katolikus Egyházról beszélünk, a legtöbb ember 
- és ez Magyarországon természetes, mert a „latinok”  vannak 
többségben - mindig a latin szertartású egyházra gondol. Ez 
azonban nem így van: a Katolikus Egyház több, úgynevezett 

„sui iuris”, tehát saját jogú egyház közösségét alkotja. Egy 

ilyen „sui iuris”  egyháznak saját kultúrája van, saját rítusa, sa
já t lelkisége, saját történelme, s ezeket a Katolikus Egyház a



legmesszebbmenőkig elfogadja. M ég kormányzati szempont
ból is, amennyiben ezeknek a „sui iuris”  egyházaknak az élén 
mindig pátriárkák állnak. Ezt nem nagyon tudják az emberek, 
de a  „sui iuiris”  egyházak pátriárkái között ott van a római pá
pa is, aki a Nyugat pátriárkája. így  is nevezik őt, hogy a Nyu
gat pátriárkája, Krisztus földi helytartója és minden keresz
ténynek atyja. De Itália prímása, a római tartomány érseke, 
Róma városának a püspöke is. Ezek tehát a Pápa címei.
A „sui iuris”  egyházak között vannak az antiochiai, az alek- 
szandriai, az arméniai, a khald és a konstantinápolyi.

Ezeknek a pátriárkáknak nagyon sok speciális joga van. 
Természetesen a kormányzás rendje is más, mint a latin szer- 
tartású egyházban, de csak bizonyos értelemben, mert azért 
tanbelileg nem lehet a dolgokat egészen megváltoztatni.

így  tehát az Örmény Római Katolikus Egyház egy „sui 
iuris”  egyház a katolikus egyházon belül. Természetes és vilá
gos, hogy megoszlanak a rítusok. Ez történelmi események 
folytán alakult. Ahogyan az örmények idekerültek, először 
Oroszország, majd Lengyel- és Erdélyország, tehát el kellett 
hagyniuk a hazájukat, és ott, ahova érkeznek, kisebbségben 
vannak. De az ő számukra is biztosítani kell, hogy Krisztus 
egyetlen egyházához tartozhassanak, a saját rítusuk szerint. 
Vannak olyan esetek, amikor nincsenek olyan sokan, hogy kü
lön egyházmegyét lehessen a számukra biztosítani. Ilyenkor 
Róm a úgy rendelkezik, hogy ha van más, keleti szertartású 
hierarcha azon a környéken, akkor annak rendeli alá azt a kö
zösséget - ebben az esetben az örmény részegyházhoz tartozó
kat. Ha nincs keleti rítusú hierarcha, akkor a latin szertartású



hierarcha alá. Teljesen mindegy, mint mondtam, különböző rí
tusokról van szó. Persze egy keleti rítus közelebb áll az Ör
mény rítushoz, de hiány esetén latin rítus alá rendelik. így  tör
tént ez Magyarországon is. 250 évvel az erdélyi események 
után, 1923-ban - és ez nagyon fontos! - a  nyíregyházi, hajdú
dorogi püspöknek nem volt egész Magyarországra joghatósá
ga. Ez azért fontos, mert fölvetődik a kérdés, vajon miért nem 
a görögkatolikus püspöknek rendelték alá az örmény közössé
get? Mert nem volt joghatósága az egész ország területére.

Ezzel szemben Róm a azt akarta, hogy kiemelje azt (Róma 
mindig nagyon féltékenyen őrzi a különböző rítusokat, mert a 
kisebbség mindig külön speciális védelmet kap a Kódexben) - 
amikor rendelkezik arról -, hogy senki nem lehet saját magá
nak a  feje, ezért kell egy főpásztor hozzá.

Róma ezért az igen magasrangú Esztergom-Budapesti (az 
akkor még csak Esztergomi) érseket nevezte ki az örménység 
főpásztorává Magyarországon.

Most miért emeltem ezt ki? Esztergom érseke a magyar 
egyháztörténetben egy hallatlan méltóság volt. Tudjuk jól, 
hogy sokáig közjogi méltóság volt, szerepelt Magyarország 
prímásaként, fantasztikus kiváltságokkal és jogokkal rendel
kezett és már több száz éve mindig bíboros is volt. Tehát a Ró
mai Egyház bíbomoka. Róma tehát így rendelte alá az örmény 
közösséget az esztergomi érseknek. Tette ezt azért is - ezt azért 
hozzá tenném -, mert abban az időben egy kiváló jogász volt a 
magyar prímás, Serédi Jusztinián hercegprímás, aki a  jogban 
igazán otthon volt. Mondják ugyan, hogy Gaspari bíboros írta 
a Kódexet, de ezt ne tessék elhinni. Jusztiniánusz bencés szer



zetes írogatta, csak ez természetesen nem Jusztiniánusz neve 
alatt, hanem természetesen egy bíboros, Gaspari neve alatt je 
lent meg. Amikor Gaspari meghalt és Serédi bíboros lett, attól 
kezdve már minden az ő neve alatt jelenik meg. A z örmény 
közösséget a  kiváló jogász  alá rendelik. Ő megalapítja akkor a 
budapesti plébániát, akkor még lelkészségként, ami - azért 
mert latin szertartási! bíboros alá tartozik - maradt teljes mér
tékben örmény rítusú, keleti katolikus közösség. Ennek a két 
dolognak semmi köze egymáshoz. Csak az, hogy kell egy püs
pök főpásztor. Aztán tudjuk a viharos történelmet, megérke
zünk az Orlay utca 6. szám alá. Kádár apátúmak az elévülhe
tetlen munkássága nyomán most már plébániaként alakul meg.

Ebben a plébániában az örmény katolikus, római katolikus 
hívek vannak jelen. Azért hangsúlyozom a „római katolikust**, 
mert ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy a római pápa alá 
tartoznak. Vagyis a pátriárka a római pápa. Nem a szertartást 
akarom hangsúlyozni! Ettől a lelkiség, a történelem, a kultúra, 
a rítus, minden megmarad örménynek.

Ahhoz azonban ebben a közösségben senkinek nincs joga, 
hogy ettől az (egyházi) kormányzattól elszakadva egy „sui 
iuris”  egyházat hozzon létre, még kevésbé a római egyházkö
zösségnek a helyén! Ezt így egyszerűen bitorlásnak lehet mon
dani. Ráadásul, amikor beszélek az illetőkkel, elmondják, 
hogy ők milyen római katolikusok! Ettől egy egyházjogásznak 
minden hajaszála az égnek áll, és azt mondja, ilyen nincs. Ar
ról pedig, amikor ők már az ortodoxia felé mennek, rendelke
zik a Keleti Egyházi Kódex, a CCEO, amely az örmény egyház
nak is kódexe: azt mondja, hogy az ilyenek ki vannak közösítve.



Tehát a Katolikus Egyháztól - amelyről az elején beszél
tem, amely Krisztus egyetlen egyháza, amelyben „subsistit in”  
létezik az Egyház, és amelyhez tartozik az öt keleti egyház is 
- ha valaki elszakad, az természetesen az ortodoxiához megy. 
Akkor az többé nem tartozik az Egyházhoz.

Ettől a perctől kezdve azonban az illetőnek az egyház tulaj
donában sincsen semmi joga. Ez világos. Azt kell mondanom, 
holnap megérhetjük, hogy valamelyik új közösség, például a 
„Nyújtsd ki kezed Krisztusért Egyház”  (létezik ilyen) bejelen
ti székhelyének az Esztergomi Székesegyházat és nem fogunk 
tudni vele mit csinálni! Mint ahogyan, sajnos, államtitkár úr 
(szerk. megj.: a kanonok úr ekkor a jelenlévő Dr. Visy Zsolt 
kulturális helyettes államtitkár felé fordult), a  jelen esetben 
sem igen tudunk mit csinálni, márpedig semmi különbség az 
Esztergomi Székesegyház és az Orlay utca 6. között! Ezt 
hangsúlyozom, és nem véletlenül mondtam végig ezt a gondo
latmenetet, mert mind a kettő ugyanannak az egyháznak a 
részegyháza, helyi egyháza! Az, hogy amaz nagyobb templom 
és a plébánosa római rítusú - az nem jelent semmit. Hiszen az 
örmény katolikusoknak ugyanazok a jogaik vannak a Ka
tolikus Egyházban, mint a latin rítusúaknak.

Sőt, azt kell mondanom, visszatérve ahhoz, amit már emlí
tettem, hogy bizonyos értelemben védi a kisebbséget az egy
ház, és így lehet az, hogy nálunk a latin rítusban a Kódex ar
ról rendelkezik, hogy ha valaki elviszi a gyerekét kereszteltet- 
ni és azt akarja, hogy ilyen vagy olyan rítusú legyen, akkor azt 
be kell jelentenie és kész, attól kezdve a gyerek olyan rítusú. 
Nem  így a kisebbségeknél. Ha egy örmény elviszi keresztel-



tetni a gyerekét, jó l lehet, hogy nincs éppen örmény szertartá
si! pap, elviszi egy latin katolikushoz, elviszi egy görög-kato
likushoz, elviszi egy protestánshoz, az a gyerek örmény kato
likus rítusú lesz. Mert az apja az volt. És az örmény egyház 
törvényei érvényesek rá.

Kérdés az, hogy vajon Bécsnek mennyi beleszólása van itt 
az Orlay utcában. Minden rítusban vannak úgynevezett szer
zetesek, vannak a latin rítusban is és a keleti rítusban is. A  ke
leti rítusú közösségekben talán azért kapnak nagyobb hang
súlyt valamivel, mert hiszen többnyire a szerzetesek közül vá
lasztják meg a püspököket, a dolog természeténél fogva, mert 
ők coelepsek. De ha valaki coeleps marad, akkor anélkül is le
het püspök, hogy nem szerzetes. Mit jelent az, hogy szerzetes? 
A  szerzetesség csak annyit jelent, és keleten megmarad ez a 
meghatározásban, hogy közösségben élnek az Apostoli Szent
széktől, tehát Rómától jóváhagyott intézményben és megtart
ják  a nyilvános fogadalmat: az engedelmesség, a tisztaság és a 
szegénységi fogadalom alatt élnek. Amikor egy szerzetesi kö
zösséget Róma elismer, megadja neki azt a lehetőséget, hogy 
lelkipásztori munkát végezzen. Abban az esetben, ha valahol 
egy plébánia vezetését egy szerzetesi közösségre bíztak, az 
nem veszíti el az alávetettségét a helyi főpásztor alól.

Tehát nem a szerzetesközösség vezetője irányítja a plébáni
át, hanem a helyi főpásztor. Hogy a szerzetesi közösség házon 
belül - szerzetesi házát értem ez alatt - mit csinál, ahhoz sem
mi köze a helyi főpásztomak. Ott a házfőnök, az apát rendel
kezik. Ha tehát az Orlay utcát nézem, amely a mechitarista 
rendre volt bízva, az nem annyit jelent, hogy a bécsi apát ren



delkezik lelkipásztori ügyekben, abban továbbra is Magyaror
szág prímása rendelkezik. Róma is látta ezt a problémát és a 
Bíboros atya is jelezte a Keleti Kongregációban, hogy mik 
történnek itt és hogy Magyarországon be lehet jelenteni bár
melyik templomba egy új egyházat és azt be is írják. Ezt az 
anomáliát fölismerte Róma és Silversini bíboros úr írt, hogy 
visszarendezték az egykor lévő rendet és Bécset és Velencét 
újra összekapcsolták. Jelenleg a velencei főapát a rend főapát
ja . Hogy mit tudunk csinálni a jelenlegi helyzetben, azt azért 
nem tudom megmondani, mert a Bíboros úr írt a Magyar Köz
társaság Bíróságának, amelyben tiltakozott az ellen, hogy 
egyik templomába bejelentsenek egy egyházat. Elnézést, ál
lamtitkár úr, hogy ezt a szót fogom használni, (szerk. 
megj.:Csordás kanonok úr ismét Dr. Visy Zsolt felé fordult) de 
kapott egy pimasz választ, amelyben az állt, h o gy ,átérem, ez 
be van jelentve és ezzel kész” . Amikor olvastam a levelet, el
állt a lélegzetem. Ilyen levelet Magyarország prímása még a 
történelem folyamán nem kapott, de még a kommunizmus 
alatt sem. Azóta is folynak a táigyalások és megpróbálunk va
lamit tenni, de azt látjuk, hogy a másik oldal közben nagyon 
előre tör és nagyon megtévesztő módon!

Megjelenik Magyarországon egy apostoli örmény püspök, 
aki katolikusnak mondja magát. A  katolikus szót sokan hasz
nálják, egyébként keleten mások is használják, de ez megté
vesztő, mert az egyszerű ember a katolikus alatt Magyarorszá
gon csakis a római katolikust érti, és rögtön - természetesen - 
fogadja nagy szeretettel, hiszen közösségben vagyunk, egy 
egyháznak a tagjai vagyunk. Csakhogy ez nem így van! Ez a



katolikus örmény ráadásul még az ortodoxiában is egy szaka- 
dár ágazat, tehát még ott sem az eredeti ortodoxiához, hanem 
az 1054-es ortodoxiához tartozik.

Mindezek elmondásával hangsúlyozom, hogy először is a 
főpásztomak a jogait védem, hivatalból is ez a dolgom, az ör
mény, római katolikus, magyarországi közösséget akarom vé
deni és szeretném védeni. És ígérem, hogy a továbbiakban is 
azokat a lépéseket, amelyeket meg tudunk tenni, hogy az 
Orlay utca világosan, kristálytisztán római katolikus plé
bániaközösség legyen, meg fogjuk tenni!

dr. Issekutz Sarolta kérdése: Nemrég Velencében jártam a B é
csi Mechitarista Rend meghívására, ahol a Mechitarista Rend 
300 éves évfordulója tiszteletére rendezett csodálatos ünnep
ségsorozaton vettem részt. Ezen az ünnepségen találkoztam a 
Velencei Mechitarista Rend főapátjával, és a bejrúti örmény 
katolikus patriarchával is, akik tudtak a magyarországi ör
mény katolikus közösségünk problémáiról, hiszen már írásban 
fordultunk hozzájuk, mint ahogyan a Keleti Kongregációhoz 
is. Megerősítették azt a kijelentést, hogy Magyarországon nem 
a Mechitarista Rend kell rendet csináljon, hanem a Magyar 
Katolikus Egyház. A Bíboros Úrnak van minden vonatkozás
ban jo ga  erre. Van-e arra lehetőség, hogy a 3 napos rendez
vény során, annak zárónapján az Orlay utcai szentmisénket 
követően egy ideiglenes gondnokság felállítására kerüljön sor 
- amelyre már egy évvel ezelőtt írásban személyi ajánlatot tet
tünk -, megválasszuk a gondnokokat és egyenlőre a kijelölt 
plébános R  Vahan Hovagimian láttamozását kérve felterjes-



szűk a Bíboros Úrnak? Van-e lehetőség arra, hogy ebben az 
ügyben rövid időn belül ez a lépés megtörténjen? Találko
zunk-e Önnel vasárnap ezen alkalommal?

Dr. Csordás Eörs válasza: A  lehetőség természetesen megvan 
rá, hiszen az Örmény Katolikus Plébániának nincs egyházkö
zösségi elöljárósága, mert azok, akik mindenfélét aláírtak, 
azok nincsenek jóváhagyva. Ugyanis a közösség megválasztja 
az egyházközségi vezetőket, de nem kinevezi őket. A  megvá
lasztottakat prezentálják a főpásztomak és a püspök joga a ki
nevezés. 1990 óta soha sem volt ilyen felterjesztés. Nagyon 
fontos - minél előbb - felállítani az Egyháztanácsot. Ilyen ne
hézségek és szituáció esetében gondnokság alá kell rendelni az 
Egyházközséget, ami azt jelenti, hogy 3 személyt gondnoknak 
kineveznek. Ez azonban nem állandósulhat. Ez a  gondnokság 
előkészíti - lehetőleg minél előbb - a törvényes egyházközségi 
közösségnek a felállítását a törvények, szabályok szerint. Min
den, ami előtte történt, bárki is írta alá, érvénytelen, mert nem 
volt jo ga  senkinek sem aláírni! Vasárnap a választás megtör
ténte után felterjesztjük a Bíboros Atyához és a jóváhagyása 
után törvényesen működhet az Egyházközség, amelynek fel
adata, hogy minél előbb megválassza majd a rendes egyház- 
községi testületet. Hogy jelen tudok-e lenni vasárnap, vagy 
sem, arra nem tudok válaszolni, mert nem tőlem függ.

dr. Issekutz Sarolta: Egy kéréssel fordulunk a Bíboros Atyá
hoz. Visszahozhatatlan ez az alkalom, hogy egy ideiglenes 
gondnokság felállítására kerüljön sor. Feltétlenül szükséges



nek tartjuk, hogy a M agyar Katolikus Egyház, mint a mi 
anyaegyházunk, képviselve legyen ezen a visszahozhatatlan 
alkalmon. Tisztelettel kérjük, hogy a Bíboros Atya engedje 
meg az Ön részvételét vasárnap, hiszen az ö n  személyében 
nemcsak a M agyar Katolikus Egyház Bíborosának képviselő
jét tisztelhetjük, hanem egyházjogászként is nagyon nagy se
gítségére lenne közösségünknek. Ezen zártkörű megbeszélé
sen és választáson elő fogjuk terjeszteni azt a kérésünket is, 
hogy a Rómában október 6-8. közötti püspöki értekezleten a 
Bíboros Úr terjessze elő azt a kérésünket, miszerint magyar 
anyanyelvűnkön kívánjuk hitéletünket örmény rítusunk sze
rint gyakorolni. Amennyiben rítusunk szerinti papot nem tu
dunk plébánosnak kineveztetni, úgy egyenlőre latin rítusú pap 
kinevezését kérjük a  plébániánk élére és tisztelettel megkö
szönjük a  Bécsi Mechitarista Rend eddigi működését Magyar- 
országon.

Dr. Csordás Eörs: Ez nem ilyen egyszerű kérdés, ezt Rómának 
kell eldöntenie.





Dr. Visy Zsolt
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
kulturális helyettes államtitkára 

Örmények a nagyvilágban - örmények Magyarországon

Előadásomat történelmi eszmefuttatással kezdeném, hisz 
történészként tudom, így kell megközelíteni ezt a kérdést is.

Ez természetesen az örménység sokezer éves, változatos 
történelméből fakad, abból a szerepből, amelyet ez a kicsiny, 
de annál tehetségesebb és nagyobb hatású nép az évezredek 
folyamán játszott, abból a hatásból, amelyet nemcsak a saját, 
de az emberiség történetére gyakorolt.

A szabályosan és rendszeresen megjelenő folyóirat lapjai
ról látom (az Erdélyi Örmény Gyökerek -füzetek - a szerk. 
megjegyzése), hogy nagyon sokan foglalkoznak a közelebbi 
és távolabbi múlt értékelésével, nagyon sok olyan ismertető 
tanulmány jelent meg, amely értékeli az örménység múltját, 
jelenét, magyarországi és erdélyi szerepvállalását, genealógiai 
kutatását. Ebből látom, hogy a történelmi ismeretek és az ör
ménység múltjának ismerete és kutatása központi téma s ezzel 
a témával itt nagyjából minden jelenlévő is tisztában van.

Önállóságukért, függetlenségükért két világbirodalom ma
lomköve között vívták harcukat a római és a parthus biroda
lom határvidékén. Talán azt nem kell külön az emlékezetünk
be idézni, hogy egészen biztosan az első olyan, állam volt,



amely a kereszténységet hivatalosan államvallásként fölvette, 
Szent Gergely térítése nyomán, Diocletianus korában. Akkor, 
amikor a Római Birodalomban még a keresztényüldözések 
kezdődtek éppen, a legutolsó és a legsúlyosabb keresztényül
dözés nemcsak Rómában, elsősorban a keleti területeken, 
szerte az egész Birodalomban. Ezután 313-ban sor került a ki
egyezésre, majd pedig a század végére a vallási státusz m eg
születhet a kereszténység számára. De mindenképpen fontos 
tény - idézzük az emlékezetünkbe -, hogy az örmény nép, az 
örmény állam, a Kaukázus tövében a IV. század elejétől kezd
ve keresztény. Ez a kereszténység az őskeresztények tanítása 
alapján formálódott és természetes dolog, hogy ezután is a B i
zánci Birodalom részeként részese volt annak a keresztény 
fejlődésnek, amely lezajlott a Niceai zsinat és a  többi zsinat ré
vén, mindaddig, amíg ki nem szakadt ebből a keresztény kör
ből a politikai hatalmak behatása révén. Itt elsősorban a tatá
rok támadására kell gondolni, de már ezt megelőzően is több
ször válságba került az örmény nép, és így egyháza is.

Hogyha összevetjük például az egyiptomi kereszténység
gel, az alexandriai pátriárka alá tartozó egyházzal, akkor elég 
sok párhuzamot lehet vonni a kettő között. A  kopt - tehát az 
egyiptomi kereszténység - az arab hódítást követően, 645 után 
elszigetelődött a keresztény világtól, hiszen az arabok, muzul
mán állam és a moszlim térítő erőszak eltűrte ugyan a kopt kö
zösségeket, de ténylegesen elzárta őket a keresztény világtól, 
mind Bizánctól, mind pedig Rómától.

Több mint ezer év alatt ezek a keresztény közösségek cso
dálatos módon meg tudták őrizni vallásukat, ragaszkodtak hi-



tűkhöz. Természetesen mindazon formához is mereven ra
gaszkodtak, ami hitbeli, nyelvi és kulturális azonosságukat je 
lentette. Ez a hit, ez az egyház volt a védőbástyájuk, e mögé 
vonultak vissza és természetes, hogy nem engedték meg, sem 
kívülről, sem belülről, hogy ennek a bástyának akár egyetlen 
köve is kihulljon. Ebből következik az, hogy a kopt keresztény 
egyház talán a legvilágosabb példa arra, hogy a hosszú elzárt
ság eredményeként rendkívül archaikus, rendkívül korai, akár 
1500-1600 évre visszamenő szokásokat, rítust, hagyományo
kat tartalmaz.

Hiszen, mint mondtam, sem kívülről, sem belülről nem en
gedheti egy ennyire veszélyeztetett közösség, hogy azokat a 
bástyákat, amelyek védik őket, valaki megsértse.

Egy kicsit az örmény katolikus közösség is hasonló hely
zetbe került, amikor - önhibáján kívül - elszakadva a keresz
ténység nagy családjától, a kapcsolatok gyériiltek, idegen kul
túrkörben előbb-utóbb elveszett volna, ha nyelvéhez, kultúrá
jához, egyházához nem ragaszkodik annyira, hogy ez mindvé
gig éltesse. Évszázadokon keresztül megtartották értékeiket, 
azonosságukat, kultúrájukat, nyelvüket.

Amikor Apafi Mihály a törököktől veszélyeztetett csalá
doknak megengedte, hogy bejöjjenek - előbb saját uradalmá
nak területére, később szabályos telepítéssel többeknek, szer
vezetten -, akkor egy olyan közösség érkezett, amely kétségte
lenül és vitán felül keresztény volt, ugyanakkor különbözött is, 
ezért „örmény katolikus", amit a kanonok úr is érintett. Hiszen 
vannak az örmény liturgiának bizonyos egyedi sajátosságai, s 
ehhez a saját nyelvhasználat is hozzátartozik. Hiszen, amikor



a III.-V. században ez a közösség kialakult, természetesen a sa
já t nyelvét, illetve a görögöt használta. Ez jellemző a keleti te
rületek keresztény közösségeire.

Az örmény nép hányattatásait ismerjük. Ismerjük a kauká
zusi területen, a Krím félszigeten, Moldvában való hányatta
tásaikat, ismerjük a századunk elején, az I. világháború idején 
֊  Franz Werfel által csodálatosan megörökített - szörnyű tra
gédiát, az örmény genocídiumot, annak minden borzalmával 
és poklával.

De az örmények túlélték ezt, akár Törökországban, akár a 
szomszédos országokban és végül is van egy Örményország.

Az örménység ezen hányattatások következtében számos or
szágba szóródott szét, Lengyelországba és Magyarországba is.

Talán nem veszik rossz néven és talán egyetértenek velem, 
hogyha méltatom és dicsérem elődeinket: az Erdélyi Fejede
lemséget, a Magyar Királyságot, amely bölcsen döntött, ami
kor nemcsak beengedte, de befogadta az örménységet és olyan 
hazát adott számukra, amely igazi hazájukká vált. Ez a befo
gás, nyíltszívűség, a vallási kérdések viszonylag gyors rende
zése és az örmény katolikus egyház felállítása, betagozása a 
katolikus egyházba biztosította az örménységnek, biztosítja 
ma is és reméljük, hogy fogja a jövőben is biztosítani azt a le
hetőséget, hogy vallási hagyományaikhoz, bizonyos mértékig 
az évezredes egyházi rítushoz is hűek maradjanak, de ugyan
akkor a Római Anyaszentegyház hű tagjai, részesei is marad
janak.

Ez az a kompromisszum, ez az a biztosíték és egység, 
amely az örményeknek Magyarországon megadta a kibonta



kozás lehetőségét. És éppen ez a nyíltság, ez a tolerancia, ez a 
befogadókészség biztosította azt, hogy talán a magyarországi 
örménység az egyetlen a világon, amely csoportnak a képvise
lői, akár Gyergyószentmiklóson, akár Szamosújváron, vagy 
másutt, Erdélyben vagy Magyarországon, a Szilágyságban, 
vagy Vásárhelyen otthon érezzék magukat és úgy legyenek ör
mények, hogy magyarok, és úgy legyenek magyarok, hogy ör
mények.

Ez a legfontosabb.
Ennek a jelentősége manapság abban sarkítható, hogy lát

juk azokat a mindentől elrugaszkodó törekvéseket, amelyek 
egyrészt a nacionalizmus jegyében a kisebb csoportok beol
vasztását szolgálják, egyfajta „nemzetállam” mámorában rin
gatva saját magukat, próbálják bekebelezni más népek tulaj
donságait, embereit, családjait, szokásait, átmosva az agyakat, 
átalakítva a szokásokat.

Ennek reakciójaként létezik természetesen a másik oldal, a 
küzdelem ez ellen, küzdelem az elnemzetlenítés ellen, küzde
lem a hagyományok, a nyelvi, a vallási, nemzeti, kulturális 
önállóság megőrzésért. A z egyes, kisebb-nagyobb csoportok 
egyre hangosabban fogalmazzák meg viszonylagos önállósá
gukat. Ennek az önállóságnak a kulturális, netán politikai 
megfogalmazása a nagy, a politikai állam számára esetenként 
kényelmetlen, kínos. Ez nemcsak a Duna vidékét, nemcsak a 
Kárpát-medencét jellemzi, hanem egész Európát. Tudjuk jól, 
hogy a kontinens nyugati, déli és középső részén mely orszá
gokban milyen kisebbségi mozgalmak vannak és ezeknek - 
vagyis a kisebbség és többség igényeinek és küzdelmeinek -



összesimítása, az egymás ellen feszülő erőknek az összebékí- 
tése kölcsönös erőfeszítéseket igényel, vagy igényelne. Ese
tenként töréshez vezet a dolog, politikai, nyelvi vagy kulturá
lis határok mentén, vagy akár - a kegyetlen erőszak hatására - 
végletes lépésekre kerül sor, mint országunktól délre. És az a 
megoldás válik valóra, hogy kisebb és kisebb területek és cso
portok válnak relatíve vagy akár teljesen önállóvá. Az emberi 
élet, s a történelem mindenre tud példát felmutatni.

Ránézve a Kárpát-medence rendkívül színes etnikai térké
pére nem az a fő probléma, hogy a határok hol húzódnak. Hisz 
tudjuk, hogy bármelyik ország etnikai térképe meglehetősen 
tarka, a mi szempontunkból, magyarok szempontjából ez kü
lönösen fájdalmas eredményhez vezet. Az a fő probléma és az 
a feladat, hogy a politikai határoktól függetlenül azt a kulturá
lis, vallási, egyházi, relatív különböző fokozatú önállóságot 
kapja meg az egyén és a csoport, amellyel saját életét, életfor
máját élheti.

A  magyarországi örménység háromszáz éve megfogalmaz
ta önmagát és hívek ahhoz az elvhez, hogy ők örményma- 
gyarok, vagy magyarörmények. Ennek az évszázadok során a 
családi kapcsolatok bővülése, a kapcsolatok sokszínűsége ré
vén bizonyságát is adta.

Hiszem és bízom abban, hogy utódaik Erdélyben és másutt 
így tesznek továbbra is. Ezt azért is tudom mondani, mert sze
mélyesen érint: egyik ükapám örmény volt.

Az a nagy kérdés, hogy az az örmény közösség, amely Erdély
ben van, amikor a mai Romániában él bizonyos románosító tö
rekvés, melyik utat választja: a nehezebbet, vagy a könnyebbet



A  könnyebb az, hogy elfelejti magyar kötődését és átszáll a 
másik csónakba. A  nehezebb az, hogy ragaszkodik ahhoz a há
romszáz éves tradícióhoz és múlthoz, amely immár szülőföld
je : Erdély és amelyhez annyi szál kapcsolja s ahonnan a ma
gyar és nemzetközi politikai, katonai, tudományos életnek oly 
sok képviselője származott. Sokan itt vannak közöttünk, sokan 
szerte a nagyvilágban. Azért lehettek nagyok, mert vállalták a 
magyarságot, akár a 48-as szabadságharcban, akár máskor. Ez 
a hagyomány, ez a háromszáz év, ez a történelmi múlt, kultu
rális és egyéb kötődés vajon elegendő-e ahhoz, hogy a nehe
zebb utat válasszák és megmaradjanak Romániában, Erdély
ben magyarnak, magyarörménynek?
Meglátjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak.





dr. Sas vári László tanár,
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnökségi tagja 

Mit üzen az örmény szertartású katolikus mise 
a ma emberének ? Liturgiamagyarázat

֊  Bevezető -
Az örmény volt az első keresztény nép a világon: 298 és 

301 között egész Örményország kereszténnyé lett. Háborúk és 
üldözések azonban nem kímélték az országot és a népet, s ez
zel együtt az örmény egyházat sem, mely az ősi örmény kul
túra talaján sarjadt, de kincsei közé szír és görög elemeket is 
beolvasztott. Az egyházzal együtt kialakult egy sajátos ör
mény szertartás, más egyházaktól eltérő istentiszteleti fonnák.

A perzsákkal folytatott háború miatt 451-ben nem vehettek 
részt a kalcedoni egyetemes zsinaton, s emiatt különváltnak 
tekintették őket az egyetemes, a katolikus egyház nagy közös
ségétől. Önállóan élték tovább az életüket, de a sok viszontag
ság sokakat vándorlásra késztetett, kényszerített, s így jutott az 
örményekből a világ minden tájára.

Keresték azért a kapcsolatokat a katolikus egyházzal, de a kö
zépkori próbálkozások nem vezettek tartós eredményre, ilyenre 
a X W . sz. folyamán került sor, mégpedig két vonulatban.

1. 1635-ben Lembergben -  mely akkor lengyel fennható
ság alatt volt -  került sor a katolikus egyházzal való egyesü
lésre. Itt már az 1300-as évek óta nagy számban éltek örmé



nyék, s a város örmény katolikus érseki székhely lett. Az 
1930-as évek táján ennek az egyházszervezetnek kb. 5000- 
6000 ezer híve volt 15-16 pap vezetésével, s működött egy -  
nem nagy létszámú -  apácarend is. Sajnos a II. világháború a 
lembeigi érsekséget szinte teljesen elsöpörte!

Az erdélyi örményeket Verzár Oxendiusz püspök vezette 
az unióra, aki Rómában tanult, s ahonnan mint m issziós pap 
tért vissza. Munkáját 1684-1691 között végezte el. Eme utób
bi évben került sor az uniós egyezményre Lembergben. (De ez 
nem kapott akkora nyilvánosságot a közvélemény előtt mint 
más magyarországi -  ungvári, gyulafehérvári -  uniók!)

2. A másik vonulata az örmény uniónak az egykori török 
birodalom területéhez kötődik a XVII. sz. második felétől kez
dődően. Ennek fontos állomásai: 1701-ben a mechitarista rend 
megalapítása; majd 1742-ben az örmény katolikus patriarká- 
tus megalapítása, melynek székhelye ma Libanonban van. A  
mechitaristák -  nevüket alapítójuk nyomán kapták -  a török 
üldözések elől kénytelenek voltak elmenekülni, így kerültek 
Velencébe, majd később egy részük Bécsbe, s felvállalták 
részben a szórványörménység gondozását.

A négy erdélyi örmény település egyikén, Erzsébetváros
ban a XVIII. sz. folyamán a velenceiek rendházat alapítottak, 
s ez működött a X IX . sz. folyamán is. A  bécsiek 
Szamosújváron próbálkoztak, meg Újvidéken is volt örmény 
katolikus templom, s ott m issziós állomást tartottak fenn.

A budapesti örmény katolikus egyházközség, mely egyhá
zi beosztás tekintetében az esztergomi érsekséghez tartozik, 
1922-ben alakult (vagy pár évvel később), kezdetben Velencé-



bői, majd 1937-től Bécsből kaptak papot. Sok erdélyi örmény 
fiatal tanult mindkét helyen!

Az erdélyi örmények mind örmény katolikusak, vagy hi
vatalosabb megfogalm azásban örmény szertartású római ka
tolikusok. A z örmény nemzeti egyháznak, melyet napjaink
ban hivatalosan örmény apostoli egyháznak neveznek, nem 
volt követője. Hazánkba kerültek az apostoli egyház híveiből 
is, részben 1915 -  a nagy örmény üldözés -  után, részben a 
X X . sz. utolsó évtizedeiben. A  menekültek közé tartozott né
hai Hovhannessian Eghia ügyvéd családja is. Az ő VI. kerü
leti -  Lendvay utcai -  villájában volt egy magánkápolna, de 
apostoli gyülekezet nem volt. (Ma itt a budapesti orosz orto
dox egyházközösség működik!)

- Liturgiamagyarázat -
Egy 22 éves fiatal cserkészvezető pár éve, valamilyen alka

lomból betévedt az Orlay utcai kápolnába, s a látottakat így 
jellemezte: többször volt úrfelmutatás s sokszor félig kifordul
va vetett keresztet a pap a hívekre.

Akik foglalkoztak valamit is az örmény liturgiával, azok 
tudják, hogy jóval több ennél, s akik valamelyest benne is él
tek, azok ezt csak megerősíthetik. De ezek kevesen vannak. 
A z élet, a helyzet úgy alakult, hogy nem lett tömeghatású az 
örmény szertartás, híveinek száma pedig egyre fogyott. Azon
ban amíg használatban van, kell, hogy legyen üzenethordozó 
értéke az emberek számára.

Minden liturgikus szöveget, így az örményt is, felfoghatjuk 
irodalmi, ezen belül költői alkotásnak. Ám a vallását e szerint



gyakorló (vagy csak olykor e szerint gyakorló) ember számá
ra a liturgia kapcsolat az Istennel.

Mielőtt továbbhaladnánk, hadd mondjam el, hogy az erede
ti örmény liturgia hosszú, de van egy rövidebb változata, me
lyet az erdélyi örmények is használnak. (A liturgia görög szó, 
jelentése: közszolgálat; kettős az értelme, általánosabban: az 
istentiszteletek rendje, szorosabban -  keleti keresztény értel
mezésben - :  a szentmise.) M agam részéről hadd mondjam el: 
nem tudok örményül. Magyarul kellett megismernem, hogy 
jobban értsem. Kezdetben magam is csak azt fogalmazhattam 
volna meg, amit a bevezető mondatban említett fiatalember, 
legfeljebb még azt tettem volna hozzá, hogy a pap nagymére
tű gallért viselt!

A  megismerés több formában történt. Fejtegetéseimben 
most Alexa Ferenc erzsébetvárosi -  később szamosújvári ֊  
plébános 1919-ben kiadott miseszövegére támaszkodom.. Va
lószínűleg ezt a kisalakú könyvecskét még több helyen, több 
magyarörmény családban szinte ereklyeként őrzik. Először én 
is ehhez a szöveghez jutottam hozzá. Mégpedig legelőször 
hallás útján. Még az 1950-es években a Semmelweis utcában 
hallottam egy kommentáros misét. Ez a forma még akkor dí
vott, amikor a  római katolikus egyházban szigorúan ragasz
kodtak a latin nyelvhez: a pap latinul imádkozott, de valaki 
magyarul felolvasta a miseszövegeket. így történt ez az ör
mény esetében is. M ajd később valaki legépelte nekem Alexa 
Ferenc szövegét. (Persze ez abban az időben veszélyes volt!)

Ha valaki némi liturgikus ismerettel rendelkezik, s közelít, ak
kor felfedezheti, hogy az örmény liturgia valahol a  görög és latin



szertartás között foglal helyet Szövegek a görög liturgiából, for
mai elemek a latinból. Az előbbire hadd idézzek példát Alexa 
Ferenc könyvéből: ( ő  a mise változó részeiből a húsvétvasár- 
napiakat közli!) A mise kezdeti (bemeneti) imája a következő: 

„Krisztus halottaiból feltámadt, halálával a halált legyőzte, 
és feltámadásával életet nyújtott nekünk, dicsőség Neki mind
örökké. Ámen.”

A magyar görög katolikusok ajkán így hangzik: „Feltámadt 
Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a  halált, és a sírban le
vőknek életet ajándékozott.”  (Egy régebbi fordítás szerint: 
„Krisztus feltámadt halottaiból, halálával letiporta a halált, és 
a sírban lévőknek életet ajándékozott” )

Az örmény istentiszteletekben, s így a miseszövegben is 
egy sokszorosan visszatérő formula, dialógus, igen figyelem
reméltó:

„Pap: Békesség +  mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!
Pap: Istent imádjuk!
Nép: Előtted Uram!”

Megjegyzés: +  =  áldás; s a mélyebb megértés kedvéért, az 
„Istent imádjuk!”  m ás fordításban: „Boruljunk le Isten előtt!” ; 
s így érthetővé válik rá a válasz: „Előtted Uram!”

M aga az áldásformula a szövegekben, hosszabb imák közé 
is beiktatva, többször elhangzik halkan, s ez az, amelyet kísé
rő, keresztet rajzoló mozdulatával az említett fiatal megjegy- 
zett magának.

Ha most itt „üzenetről”  beszélek (a címben foglaltak szerint) 
ez az áldást kísérő párbeszédes rész két jelentő dolgot, morális



értéket foglal magába: a békesség kívánását és az Isten előtti 
meghajlást. E  kettő nélkül nincs igazi keresztény élet!

A  békét nemcsak kívánjuk egymásnak, hanem kérjük is az 
Úrtól, többszörösen is :„ A  békéért is kérjük az Urat, fogadd el, 
üdvözíts minket és könyörülj rajtunk.”

De érdemes ennek a könyörgésnek egy kibővített formáját 
is idéznünk: „É s a békéért is kérjük az Urat. -  Áldjuk a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyját, aki minket méltókká tett, hogy 
jelen lehessünk dicsőítése ezen helyén és neki énekelhessünk 
lelki énekeket. Mindenható Úr Istenünk, üdvözíts minket és 
könyörülj rajtunk.”

A következőket emelném ki, melyek alapján hosszan lehet
ne tovább elmélkedni: „aki minket méltókká tett, hogy jelen 
lehessünk dicsőítésének ezen helyén.”

Vagyis Isten akaratából vagyunk jelen a dicsőítés házában, 
a templomban. Tevékenységünknek meg kell egyeznie az Ő 
akaratával, melyre törekednünk kell, hogy az Istentől való 
„méltóvá tételt”  megkaphassuk.

Felvetődik a kérdés: hogyan ismerjük meg az Isten akara
tát? A  tanításból, mely a misén is felhangzik az olvasmányok
ban. Az evangéliumot így vezetik be az örmény misén:

„Pap: Alleluja, alleluja! Dicsérd Jeruzsálem az Urat, di
csérd Sión a  Te Istenedet.”  (Ez a húsvétkor szereplő zsoltár
vers, más alkalommal más zsoltárvers szerepel!)

„Segédkező: Alleluja, Álljatok fel!
Pap: Békesség +  mindnyájatokkal!
Segédkező: És a te lelkeddel. Félelemmel hallgassátok! 
Pap: A  szent evangélium János (Máté ...)  szerint!



Segédkező: Dicsőség Néked, Úr Istenünk! Figyeljétek!
Isten mondja!”

A pap ezek után olvassa az evangéliumi szakaszt.
Említettem, hogy van hasonlóság a latin és az örmény litur

gia között. Amikor a keresztesháborúk idején az örmények ke
resztény segítséget keresve, tájékozódtak Nyugat felé, akkor 
egy liturgiareformot hajtottak végre. Ekkor került a hitvallás 
az evangélium felolvasása (vagy az ezt követő szentbeszéd) 
után. Ennek is van szimbolikus jelentősége: meghallgattuk a 
tanítást, utána megvalljuk a hitünket. (Azelőtt a hitvallás ké
sőbb volt, mikor már a hitjelöltek kimentek a templomból!)

A misék hitvallása keleten is, nyugaton is a nicea-kon- 
stantinápolyi zsinatokon megfogalmazott (325-381). A  kez
dőszó eredetileg: „Hiszünk . . . ”  A z efezusi zsinat 431-ben 
módosította: „Hiszek . . . ”  Mindenkit a saját hite üdvözít, 
igaz, hogy a hitegység is fontos a megélés szempontjából. Az 
örmény mise hitvallásának összeállító ja Ciprusi Szent 
Epifán érsek (+403) s itt megmaradt a „Hiszünk . . . ”  kezdet 
mind a mai napig! Valami módon ez is figyelmeztet a közös 
sorsra, az örmény sorsra ...

A z örmény egyház vallja Krisztus valóságos jelenlétét az 
eucharisztiában a kenyér és a bor színe alatt. Ostyát használ 
kovászos kenyér helyett. Ez is az említett liturgiareformnak a 
következménye.

S most hadd szóljak arról, amire a bevezetőben utaltam: 
többször volt úrfelmutatás. Közvetlenül az utolsó vacsora sza
vainak az elmondása után két ízben is megemelik a szent szí
neket, de ezt a hívek kevésbé látják, mert ezt a pap az oltár



előtt állva teszi (a hívek mögötte vannak, nincs szembemiséző 
oltár!) és nem olyan magasra.

Ám az áldozási előkészületben (és Alexa könyvecskéje ezt 
jelzi úrfelmutatásnak) a pap előbb külön-külön felmutatja a 
szent színeket magasra emelve, majd a nép felé fordulva 
együtt, az ostyát a kehely fölött tartva.

A z áldoztatás befejeztével, egy ostyát az áldoztató kehely 
fölé emelve megáldja a népet.

Látható az elmondottakból is, hogy az örmény egyház még 
a formai elemek alkalmazásával is mily tiszteletben részesíti 
az eucharisztiát.

De van szerepe a kereszt tiszteletének is. A  mise végső imái 
között kettőben is említés történik a keresztről. íme az egyik: 
„A  szent kereszt segítségével kérjük az Urat, hogy általa szaba
dítson meg minket a bűnöktől, s üdvözítsen könyörületével. . . ”

Az örmény nép életében rengeteg kereszt volt, nem lehet 
véletlen annak tisztelete. Gondoljunk csak itt a közismert, fa
ragott, kőcsipkés örmény keresztekre. Ilyenek a XVDI. szá
zadból származóan láthatók még a szépvizi meg a gyer- 
gyószentmiklósi templomudvaron is.

Ezek ugyan sírkeresztek, de emlékeztetnek a  feltámadásra 
is: a múlt szolgáljon tanulságul a mának. Hagyományainknak 
a jelen emberét kell megerősítenie, hogy tudja építeni a jövőt. 
Hagyományainkba beletartozik az örmény mise is.

Végezetül: Mik is lennének a feladataink?
Megint egy hangulatkeltő eseményt idéznék! 1997-ben, mi

kor Velencében jártunk, néhai Fogolyén Atya mondta, hogy 
egy ideig ő látta el a Szent Márk templom közelében levő kis



örmény templomot. Valaki megkérdezte: Milyen nyelven vé
gezte a misét? A  válasz: „Megengedtem magamnak, hogy ola
szul.”  Hadd tegyem hozzá a magam tapasztalatát: még a Sem
melweis utcai kápolnában nem láttam, de az Orlay utcában 
igen, hogy boldogult Kádár Dániel is magyarul misézett. Va
jon  olyan lehetetlen volna egy magyar szertartási nyelvű ör
mény rítus?

A z örményből fordított szövegek javarésze megvan, csak 
össze kellene gyűjteni őket és közkinccsé tenni!

Irodalom:
Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetéből. Kolozs
vár, 2000.
Kovács Géza -  Sasvári László -  M agyar István Lénárd: Sze
melvények az örmény szertartásból egy hagyaték alapján. Bp, 
1997.
Timkó Imre: Keleti kereszténység -  keleti egyházak. Bp, 1971.



Tutsek János hozzászólása 
Sasvári László előadásához

Négy évig voltam szamosújvári diák, és A lexa plébános úr
nak fennhatósága alatt, mert azt az intézetet ő tartotta fenn. Ő 
volt az igazgatója. A szertartások itt Pesten, és ott 
Szamosújváron eléggé eltérőek voltak. Lemaradt a szertartá
sokról az, hogy a ministráns a misének résztvevője volt, tehát 
nemcsak jelen volt és öntögette a bort és a vizet, hanem hosz- 
szú lépcsőimával és egyéb dolgokkal kellett a misét kiegészítse. 
A  két templomban rendszeres szertartás volt, Lengyel Zoltán 
tisztelendő úr volt a Salamon templomban, A lexa Ferenc úr 
volt a katedrálisban. Na most, ezeket a szertartások, amelyek 
akkor a ’30-as években Szamosújváron zajlottak, ezek valahol 
meg kell legyenek. Én örményül ministráltam, de megvallom 
őszintén, nem tudnék még egyszer visszatérni ezekre a szöve
gekre, ezeknek meg kell valahol lenniük és miután a hívek kö
zül nagyon kevesen voltak Szamosújváron, akik örményül be
széltek, ők nem vettek részt ezekben a szertartásokban olyan 
mértékben, hogy válaszolgattak volna a miséző atyának a sza
vaira. Az örmény papnevelés az nem csak a mechitaristáknál 
zajlott le, hanem Rómában is. Rómában voltak világi örmény 
papok, igaz, hogy én csak kettőt ismertem, Szahák Gogián, 
aki apostoli helytartó volt és Diárián Ferencet, aki a mi főnö
künk volt az intézetben. Ezek nagylátókörű, igen művelt em
berek voltak, európai műveltségben, mondhatnám, hogy a csú
csán voltak azoknak, akiket eddig megismertem. A



szamosújvári egyház nemigen tartott kapcsolatot sem a vidéki 
városokban vagy falvakban lévő egyéb örmény szervezetek
kel, sem a bécsiekkel, sem a bukarestiekkel, mert Bukarestben 
is volt egy lelkészség és Szahák Gogián apostoli helytartó ott 
tartózkodott. És volt ott még egy Khorim nevű atya, aki aztán 
valahova eltűnt, amikor a háború beállt. Szahák Gogián ki
ment Amerikába és ott is halt meg. Az intézetben is voltak 
mechitaristák, akiknek egy része Konstantinápolyba ment, a 
másik része pedig nem tudom hova. Arzén nevű atyát úgy is
mertem meg, hogy a múzeum annak idején a fiúintézet bal 
szárnyában volt és a múzeumot ez az Arzén atya adta át, mie
lőtt eltávozott volna Konstantinápolyba. Többünket megkér
tek, hogy ennek a múzeumnak az anyagát tisztogassuk, ren
dezgessük és így a múzeumról elég jó  képem volt. Hová tűnt 
ez a töménytelen anyag, ami a múzeumban bent volt? Azt nem 
tudom, mert annak idején lebontották azt a házat, amelyik ott 
az állomás felé vezető útnak a második utcájában volt Nekem 
még megvan a fényképe, de oda nem tudtam bejutni és nem 
tudtam ellenőrizni.
Köszönöm hogy hozzászólhattam!





Ií j. Kábái Ferenc
református lelkész, történészhallgató

„Örménynek lenni lehetetlenség”  
֊  Konferenciai széljegyzet ֊

Franz Werfel: A  M usza Dagh negyven napja, részlet 
(Ո. kötet, 427-428)

Elhagyja ezt a helyet, ahonnan kilátás nyílt a  tengerre. 
Könnyűvé vált testtel, nagy léptekkel halad felfelé a hepehu
pás ösvényen, amely nem egyéb, mint kövekkel és fadarabok
kal jelzett, kitaposott kacskaringó a sziklafalak, vízmosások és 
szakadékok között. De Gábriel érzékei is olyan élesen működ
nek, hogy sem az útjelzésekre, sem a veszélyekre nem kell 
ügyelnie. Tudja, most nem tévedhet el, és nem zuhanhat le. 
ítélőképessége ugyanolyan egyenletesen működik, mint az ér
verése. Büszke számvetést végez ezen az útszakaszon. Tehát 
ezért érzett ma reggel csaknem csalódást, amikor a tenger fe
löl feldörgött a csoda. Tehát ezért fogta el az a nehezen érthe
tő szorongás, amikor az excellenciás úr közölte, hogy a Musza 
Dagh népét, s így őt is, Alexandriában vagy Port Saidban te
szik partra. Ebben a szorongásban már benne csírázott ez a 
mostani nagy akarat. Az általános megmenekülés első pillana
tában rátört a sejtelem, hogy az ő számára nincs visszaút az 
életbe, már csak azért sem, mert a valódi Gábriel Bagradjant, 
ennek a negyven napnak a szülöttét igazán meg kell menteni.



Port Saidba vagy Alexandriába? Az örmény menekültek vala
melyik barakktáborába? Szűkebb és alacsonyabb karámmal 
felcserélni a M usza Daghot? A  szabad elhatározás magaslatá
ról leszállni a rabszolgaságba, s ott új kegyelemre várni? Mi
ért? Felcsendül benne Bedrosz hekim egyik régi mondása: Ör
ménynek lenni lehetetlenség. Nagyon igaz! De Gábriel 
Bagradjan már túl van a  lehetetlenségeken. Leírhatatlan biz
tonsággal tölti el az egyetlen lehetséges. Osztozott vérei sorsá
ban. Vezette hazája népének harcát. De vajon az új Gábriel 
nem többet jelent annál, mint hogy örmény? Azelőtt helytele

nül „elvont embernek”, „magánakvalónak”  érezte m agát Elő
ször keresztül kellett vergődnie a közösség karámján, hogy va
lóban azzá legyen. Ez az, ezért érzi olyan mérhetetlenül sza
badnak magát. Kozmikus remetelak. A m a reggeli vágy. M ost 
rátalált, ahogy halandó még soha. Minden lélegzetvétellel tob
zódik a mámoros függetlenségben. A  hajók távolodnak, és 
Gábriel ott marad a M usza Dagh sziklás lejtőjén, amely olyan 
üresen nyújtózik, mint a teremtés napján. Csak ketten vannak 
itt, Isten és Gábriel Bagradjan. É s Gábriel Bagradjan Isten ke
gyelméből valóságosabb, mint bármely ember és bármely nép! 
(felolvasta Sebesi Karén Attila színművész)



egyetlen forma, mely képes az igazat kényszer nélkül elmon
dani.”  A  régi-új idők parttalan és esztelen vitája, - „K i az echt 
magyar?”  egy újabb sajnálatos kérdéssel is bővül: „K i az echt 

örmény?” . S mivel „nincs új a Nap alatt”, a színhely mindig 
csak Budapest, pedig a „fehérek közt egy európait”  kereső és 
találó Jó z se f Attila szava categoricus imperativus: „az igazat 
mondd, ne csak a valódit.”

De még mielőtt a  „világvárost építő”  indulat felhorkanna a 
szavát hallató provincia, de nem a provincializmus kioktató 
szemtelenségén, csendüljön fel bennünk is, úgy mint Gábriel 
Bagradjanban „Bedrosz hekim (orvos ֊  a  Szerk.) egyik régi 
mondása: Örménynek lenni lehetetlenség.”  Elhangzott-e, el- 
hangzik-e mindez valójában? Lehet, hogy írói fikció, de ennek 
így kellett, így kell lennie! A  felismerés gyönyörűséges bor
zalma áll szemközt a történelem legijesztőbb arcával, mert a 
„mindennapok embere számára a történelem emberi mércével 
alig mérhető kataklizmák alakjában válik igazán érzékelhető
vé. Betör, mint egy ciklon, - útja, céljai kifürkészhetetlenek, de 
mindenképp félelmetesek. Csak az a megnevezhető belőle, 
ami az embert közvetlenül érinti.”  -  Fogalmaz Ancsel Éva. 
{Éthosz és történelem, Kossuth 1984, 121.p.)

Bedrosz hekim mondását örményül nem tudom ugyan idéz
ni, de felcsendül bennem egy másik, élő hang is, a haláltábort 
megjárt szamosújvári Blumm Zoltáné, aki egy júliusi délután, 

akkor amikor „semmi sem történik” , felsóhajtott: „Zi schwer 

zusein a jid !”  „Nagyon nehéz (lehetetlen) zsidónak lenni!”  A  
zsinagóga poros, megroggyant falai között állt, - nem egyedül,



de magányosan. (Ez az a bizonyos „kozmikus remetelak” , ami

ről Werfel ír, de Zoli bácsi nem olvasta. Megélte.)
A  közismertnek vélt és sokat emlegetett „nagy”  történelem 

tehát ilyen sajátos, rejtőzködő módon van jelen mindennapja
inkban. „A z emberekben elnémulva él tovább a történelem, s 
minél félelmetesebb élményeket kellett elszenvedniük, annál 
nehezebben megtörhető ez a hallgatás.”  (Ancsel Éva, u.o.)

A  történelmi hallgatagság viszont nyomasztó, lelkeket, kö
zösségeket veszélyeztető! Aki hallgat, belenyugszik a lehetet
lenségbe, az elhallgattatik, de örökre. Elvész nyomtalanul.

De Gábriel Bagradjan minden lehetetlenségen innen és túl, 
az „egyetlen lehetségest” választja, mert vállalja azt, ami vál- 
lalhatatlan! Ő ott marad a M usza Dagh sziklás lejtőjén ugyan, 
mégis „Isten kegyelméből valóságosabb, mint bármely ember 
és bármely nép!”  Elveszíti életét, de már megtalálta azt!

Beteljesül a jézusi ígéret:
„É s aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ en

gem, nem méltó énhozzám. Aki megtalálja az ő életét, elvesz
ti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.” 
(Mt. 10,38-39)

A  krisztusi „én érettem” lehet személy, család, közösség 
vagy nemzet, elveszettnek vélt ügy, de „egy is a legkisebbek 
közül” .

A  történelem és a mindennapok kisebbségi lehetetlensége
iben sokszor megfáradok és olykor megtorpanok számára 
Szamosújváron, július 8-án, szombaton Világosító Szent Ger
gely ünnepén, a több évtized múltán újból kaput nyitó zsina
góga példájával az egyetlen lehetőség tárult fel: Önmagunk és



Egy-M ás vállalása, - ha kell, átvállalása, mert a közösen meg
élt évszázadok, a hely szelleme, - a genius loci és a jövendő ar
ra köteleznek, hogy már (még) a jelenben egy corpus loci, az
az helyi közösségként éljünk.

így  válik a provincia mindenkori szellemi-kulturális fővá
rosunk tanítómesterévé, és a  „lehetetlenség”  újabb és újabb le
hetőségekké!





dr. Issekutz Sarolta ügyvéd, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke

Lehet-e arról beszélni, hogy a magyar-örménység reneszán
sza? Ezt szeretném valahogy megvilágítani olyan szemszög
ből, ami már pl. a XX. század elején 1920, Trianon tragédiája 
után megtörtént. Érdekes módon mindig veszélyben kell érez
nie magát az embernek ahhoz, hogy fokozottabb erővel és ener
giával küzdjön a sajátjáért, azért, amiben hisz. így volt ez 1920 
után is, amikor Erdélyben az egzisztenciát vesztett magyarság- 
örménység, székelység, örmény-magyarság nem talált kiutat 
csak úgy, hogy nem tette le az esküt a román államnak és vagy 
vegetált tovább szülőföldjén, meglevő vagyonával vagy anél
kül, vagy pedig vándorbotot vett és családjával áttelepült Ma
gyarországra. Magyarországon ekkor lendült fel a XX. sz.-ban 
a magyar-örmény közösségi élet: egyesületek alakultak, kü
lönböző kereskedelmi társaságok, még részvénytársaság is, 
valamint megkezdődött az Erdélyből elszármazott magyar-ör
ménység egyházi szerveződése, hitélete gyakorlására. És el
kezdődött az örmény szertartású római katolikus lelkészség 
megszervezése. Erről már hallottunk előadást. Tulajdonkép



pen most, az évezred végén ugyanilyen szorongatott és veszé
lyeztetett helyzetben vagyunk és ennek köszönhető, talán csak 
ennek?, hogy a XX. század végén itt, Magyarországon és Er
délyben is felerősödött a magyar-örmény, illetve örmény-ma
gyar civil szerveződés, a hitélet gyakorlásának követelése. 
Mert veszélyhelyzetben vagyunk. Hallottuk a korábbi előadá
sokból, hogy miért. Részben azért, mert az ortodoxia előretö
résével egyszerűen kitörölni kívánják egyesek, hogy itt 300 
éve örmény szertartású római katolikus közösség él Magyar- 
országon is és Erdélyben is, hiszen ugyanaz a közösség, még 
ha határ választja is el. Nemcsak az ortodoxia előretörése, ha
nem sajnos a hivatalos kisebbségpolitika is ezt a vonalat köve
ti, amikor azt meri, szinte rasszista módon kijelenteni, hogy 
csak az a nemzetiségi, aki beszéli a kisebbség nyelvét. Hát 
nem így van ez, hiszen az identitás nem csak nyelvi kérdés. Az 
identitás igencsak sokszínű, sok rétegű. Nálunk az identitás az 
ősi örmény gyökerek ápolása és hagyomány őrzése. Nálunk az 
identitás az örmény rítusú katolikus egyházunkhoz, hitéle
tünkhöz való ragaszkodás. És emellett természetesen a szülő
földünkhöz való ragaszkodás, amely a mi esetünkben Erdély. 
Igaz, hogy vannak közös gyökereink a Keletről beszármazott, 
néhány tucat keleti örmény testvéreinkkel, de ezek a gyökerek 
nagyon mélyen gyökereznek. A  XIH. században elindult őse
ink, Ani városából, a sok vándorlás után a Krím félszigetre ér
keztek, majd onnan sajnos tovább üldözték őket Lengyelor
szág és Moldva felé, s onnan települtünk be Erdély területére. 
Ez a vándorlási útvonal részben kulturális változást is jelen
tett, részben pedig a magyarrá válás folyamatát jelentette.



Nyugat felé jöttek őseink. A most beszármazott keleti örmény 
testvéreink akkor keleten maradtak és ez sajnos kulturális 
színvonalbeli különbséget is jelent. Az identitás őrzés náluk a 
nyelvápolás, amely nagyon szép és dicséretes, de emellett egy 
befogadó ország társadalmába is illik beilleszkedni, mint 
ahogy a mi őseink beilleszkedtek, s szívügyüknek tekintették, 
hogy a befogadó ország kultúráját minél alaposabban megis
merjék, elsajátítsák.

Találtam egy nagyon érdekes kiadványt, a Magyar Szalon 
képes havi folyóirat 1893 októberében megjelent számát, 
melyből egy cikk néhány sorát olvasnám fel, s amely Chri- 
mian Mgrtics, az örmények 141. katholikosza tiszteletére író
dott, Cselingarián Jakab tollából. A katholikosz Bécsbe láto
gatott. Fogadására a szamosújvári örmények felsorakoztak. 
Ezt mondták a szamosújvári örmény küldöttség tagjai, Bárány 
Lukács szamosújvári lelkész és Novak György lelkész: „Mi 
magyar örmények, azért jövünk hozzád, Arménia nagy haza
fiához és költőjéhez, hogy neked hódoljunk és veled tudassuk, 
hogy a míg testvéreinket Örményországban minden oldalról 
elnyomják és üldözik, hogy ők szenvednek és sóhajtoznak, mi, 
magyar örmények Szent István hatalmas koronájának védelme 
alatt elégedetten és boldogan élünk, élvezzük a szabadságot és 
az összes polgári jogokat. Forrón óhajtjuk, hogy vajha testvé
reink Arméniában megtalálnák ugyanazt a boldogságot, me
lyet mi Magyarországon élvezünk és kivívhassák ugyanazokat 
a szabadságokat és jogokat.” A katholikosz reszkető hangon 
körülbelül a következőket válaszolta: „A ti megjelenésiek, 
katholikus testvéreim, rendkívül megörvendeztetett és mélyen



meghat. A míg 72 éves lettem, gyakran óhajtottam népemmel 
az örömökben osztozkodni, de fájdalom, mindig csak szomorú
ságot és szenvedést találtam. Ti vagytok, testvéreim, az elsők, a 
kik sok örmény nevében azt jelentitek: Mi helyzetünkkel, sor
sunkkal meg vagyunk elégedve! Az Isten áldása legyen azon az 
országon, a melyben olyan boldognak érzitek magatokat!”

Hát, az Isten áldása legyen azon az országon, amely ősein
ket, eleinket, bennünket oly szeretettel befogadott. És megen
gedte, hogy magyarokká válhassunk, hogy a magyar hazának 
legyünk állampolgárai. Ezt mi soha nem fogjuk elfelejteni. 
1924-ben dr. Issekutz Viktor, országgyűlési képviselő egy er
délyi ellenzéki lap riporterének arra a kérdésére, hogy örmény 
katolikus püspökséget kívánnak az örmények Erdélyben és 
most a román állam egy örmény püspökséget kíván felállítani, 
azt válaszolta: „Ha azért kívánja az örmény püspökséget felál
lítani, hogy mi megtagadjuk magyarságunkat, mert evidens, 
hogy akkor románnak kell vallani magunkat, akkor mi most 
kijelentjük, hogy inkább örmény rítusunkat hagyjuk fel, mint
hogy magyarságunkat hagyjuk fel.” Ezt az utat követték az er
délyi magyar-örmények, örmény-magyarok azóta is és követik 
az ideszármazottak Magyarországon is. Mi mindig a maxi
mumra törekedtünk, tisztességgel megállni helyünket min
denkor és mindenhol. A jelenlegi helyzetünket azonban nagy
ban nehezíti a politika. Határainkon belül és kívül is, a mi 
egyesületünk politikamentesen, csupán az örmény kultúránk
kal, magyar-örmény kultúránkkal, hagyományokkal kíván 
foglalkozni, csupán, és ezt idézőjelbe teszem, örmény szertar
tásé római katolikus hitéletünkkel. De ha ez nem megy, ör



mény szertartású római katolikusként, akkor a Magyar Katoli
kus Egyház égisze alatt „csak”  római katolikusként is ugyan
úgy meg tudjuk állni helyünket örmény-magyarként, magyar- 
örményként őseinkre büszkén, vigyázva arra, hogy őseink se 
szégyenkezzenek miattunk. Azt kívánom az erdélyi és a ma
gyarországi közösségeknek, hogy próbáljanak a HL évezredre 
hasonló stratégiát kidolgozni, mint amit itt mi, az Erdélyi Ör
mény Gyökerek Kulturális Egyesület keretén belül kidolgoz
tunk. Mi ez a cél, mit szeretnénk? Megmenteni a múlt emléke
it és eredményeit. Demonstrálni kulturális tevékenységünkkel 
a hazai történelmi örmény ség, az immár 330 éve 
Magyarhonba betelepült örménység létét és múltját. Történel
mi hűséggel tájékoztatni a magyarországi és erdélyi közvéle
ményt. Fellépni minden politikai és gazdasági célú manipulá
ció ellen, amely örmény égisz alatt folyik ma Magyarorszá
gon. A Magyar Katolikus Egyház oltalmát és védelmét kéijük, 
hiszen annak 64. részegyháza vagyunk. Megóvni hitéletünk 
színhelyét és visszaszerezni a XI. kér. Orlay u. 6. szám alatti 
budapesti örmény katolikus lelkészséget múzeumával, könyv
tárával és levéltárával együtt, hisz ott van a mi múltunk, az 
kell legyen a jelenünk és lesz a jövőnk is. Magyar anyanyel
vű hitéletet szeretnénk, Melyet kérelmeztünk már a Keleti 
Kongregációnál. S ha nem lehet örmény rítus szerint, akkor 
latin szertartás szerint. Közösségi életünket békében szeret
nénk folytatni minden politikától mentesen és felkérünk min
den más örmény származásút, aki nem osztja ezt a véle
ményt, ne velünk szemben élezzék a nyelvüket, hagyjanak 
minket békében.



Szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot kiépíteni erdélyi 
társszervezeteinkkel, és ezen együttműködés kapcsán a konfe
renciákat rendszeressé tenni. Múltunk tárgyi emlékeit, műem
lék templomainkat és temetőinket megmenteni, megvédeni kí
vánjuk, s arra kérünk mindenkit, hogy anyagi lehetőségeihez 
képest támogassák ezt a kezdeményezésünket. Kijelentjük, 
hogy erdélyi örmény kultúránk szellemi és tárgyi emlékei jog
utódainak tekintjük magunkat, úgy a magyarországi magyar
örmények, mint az erdélyi örmény-magyarok. És ekként kívá
nunk fellépni úgy Magyarországon, mint Romániában. Szeret
nénk a még összegyűjthető emlékeinkről minél több filmet, ki
adványt, könyvet megjelentetni, hogy maradjon utódaink szá
mára is tanulnivaló. Valamennyi kiadványunkat a közgyűjte
ményeknek eljutattuk eddig is és ezután is, hogy kutatható 
anyagot hagyjunk magunk után. Hogy a közvélemény hiteles 
képet kapjon rólunk és ne egy elferdítettet mint ami sajnos 1994 
óta folyamatosan megjelenik a magyar sajtóban, médiában. 
Köszönöm, hogy meghallgattak!



Sebesi Karén Attila színművész,
„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság 

Hová, merre romániai örmények? 
Gondolatok három (zenei) tételben

1. Andante:
Ezt a kérdést tettük és tesszük fel mindnyájan itt és ott, ahol 

egyre inkább létjogosulttá válik a kettős identitás lényege, tét
je, mikéntje.

Elmondtuk ezt már konferenciákon, folyosói beszélgetése
ken, konokul, finomkodva, kérdőn. Jártunk, és beszéltünk ve
zetőknél, politikusi minőségükben, magánemberként, de ér
sekként és közemberként egyaránt. A válaszok, hozzáállások 
mindig egyértelműek voltak: igenis létezünk, kellünk, tegyük 
a magunkét... Mi pedig minduntalan ehhez tartottuk magun
kat és erre irányítottuk a sajtó- és a közfigyelmet. Mert mi tud
juk, hogy számunkra mit jelent Apafi atyánk hajdani, mindmá
ig érvényes gesztusa, mások viszont megkérdőjelezik, elfelej
tik, sőt, kikérik maguknak. Mit? Azt, hogy „egységesen” il
leszkedjünk be az „egységbe” . Oly módon, hogy időszámítá
sainkból bizonyos, másoknak kényelmetlen, kellemetlen idő
szakokat töröljünk ki, helyettesítsük be avagy nézzünk szem
be a „fel is út-le is út”  balkáni megfogalmazásával.

Sokan azt hinnék, hogy az, amit a néhai keresztes Keresz
tes Zoltán kezdeményezett, Kolozsvárott, és oly fogcsikorga



tó daccal próbált elismertetni, tulajdonképpen nem más, mint 
egy „bizonyos” közösség hőzöngése, a másság eltiprása, a 
kompromisszumok asztalról való leseprése. Nem! Ezt így pró
bálják alakítgatni azok a türelmetlenek, azok a másságot nem 
tisztelők, akik bizonyos korokban, bizonyos szemléleteken, 
bizonyos normákon és erkölcsökön átsuhanva a türelmetlen
ség, az intolerancia magasiskolájának oszlopos tagjai. Azok, 
akik a romániai mindennemű válságokat arra használják ki, 
hogy túlontúl bizonyítsák „hazafias” hozzáállásukat, akik ahe
lyett, hogy gyarapítanák a romániai örménység sokszínűségét, 
leszűkítik azt és kényük-kedvük szerint döntik el, ki az „igazi” 
és kik az „igazibbak” .

Mitől, meddig, milyen alapon?

2. Allegro:
Kezembe került egy „nemzetközinek”  kikiáltott „ARA- 

RÁT” lap. Soknyelvű, többnyire angol. De van benne ma
gyar oldal és cikk is. Bátran, felelősségem teljes tudatában 
kijelentem: bár ne lenne - ebben a formában, ilyen tartalom
mal. Önök között akadnak bizonyára nálam vájtfíilűbbek, 
azoknak idéznék a beköszöntő folyóirat vezércikkének ma
gyar fordításából: „ ( ...)  A román és a magyar nép történel
mében mindig különleges szerepet játszott és játszik mind
máig a helyi örmény lakosság. Történetesen ez a népek kö
zötti együttműködés Transzilvániában (kiemelés tőlem - 
S.K.A.) született ( ...)  1997. évben ebben a városban íródott 
alá ünnepélyes keretek között ( ...)  stb.” Vagy: ( ...)  Szamos-



újvár örmény város alapításának (1700. augusztus 1.) 300. 
Évfordulója megtisztelése-ként, mint egy jó l sikerült nem
zetközi együttműködés eredménye jelent meg ez a könyv

Ember, színész legyen a talpán, aki ezt a beszédtechnikai 
csúcsgyakorlatot egyáltalán memóriájába tudná vésni. Mert, 
ha már nemzetközi összefogással indul egy ilyen nemes kez
deményezés, egy lap, melyet ország-világnak szánnak szer
zők, szerkesztők, legalább egy magyar-magyar szótárral is 
kellene gazdagítani mind a tisztelt olvasót, mind pedig a szer
zőt. Nem szégyen utánanézni, hozzáolvasni ismeretlen, dilem- 
matikus dolgoknak. Főként akkor nem, ha valakinek megvan 
az akarata, csak valahogy nem „fekszik” úgy istenigazából a 
mi anyanyelvűnk.

Talán rosszindulatú leszek, de ugyancsak ebben a lapszám
ban másokkal is megkerestettem az 1672-es esztendőt, és 
Apafi Mihályunk becses nevét - mindhiába. Talán gondot 
okoznak némely esetekben a hosszú- és rövid magánhangzók, 
az ékezetek... Nem tudom, de amikor már-már azon voltam, 
hogy az első lapszám támogatójának, a Romániai Örmények 
Szövetségének magyar oldalainak szerkesztőjét megkeres
sem, szerencsénkre felbukkant két ismerős név is a sorok kö
zött: Szongott Kristófé, helyes magyarsággal és, valahol má
sutt a Hollósy Simoné is. Nos, e két magyarörmény névvel 
büszkélkedik a romániai örménységet magára vállaló, annak 
érdekeit képviselő szövetség.

Durva a hozzáállásom, nemde? Igaz is: mit is várhatnánk 
olyan személytől, vezető politikustól, aki különböző helyze



tekben, alkalmakkor kijelentette: én mindenekelőtt román va
gyok és majd csak aztán örmény!

És ez helyes is: mert én meg azt mondom, végszó nélkü
li replikának: mi mindenekelőtt magyarok vagyunk ott is, itt 
is, hiszen ezen a kultúrán nőttünk föl, ezt valljuk magunké
nak, de nem szégyenkezünk és valljuk, hogy gyökereink ör
mények. Ha tetszik, ha nem: a sajátos balkáni egyetértés —  
toleráns szellemiség ez idáig döntetlen. Igen ám, de mi mást 
várhatunk olyan egyénektől, akik teljes gőzzel folytatják, 
újrakezdeményezik és támogatják (nem kis vagyonokkal!) a 
székelyföldi ortodox templomok építését. Igen, 
Szentkeresztbányán például felszenteltek egy ortodox ká
polnát, melyet a magyar barátságáról nem igazán ismert 
Jobboldali Erők Szövetsége, Vosganian szenátor-elnök 
pártja támogatott.

Mindez történt pedig egy olyan székelyföldi településen, 
ahol 7800 lélekből mindössze 87-en vallják magukat ortodox
nak.

Viszont, ha mélyebben belegondolunk a dolgok állásába, ez 
talán normális: aki románként éli meg életét, annak kutyaköte
lessége így viszonyulni a dolgok rendjéhez. Ne menjünk túl 
messze: Ceausescu „kultúrzónáknak” nevezte a székelyföldi 
településeket, ahova dupla fizetésért „emeltek be” papokat, ta
nárokat.

Erre pedig mi mást tehet a ráncba meredő arcú székely, bel
ső-erdélyi magyarörmény, ha nem ordítja világgá: „márpedig 
én előbb vagyok magyar, de utána örmény is!”



3. Vivace:
Ez a tétel a legrövidebb, reméljük, leghatásosabb és hatéko
nyabb. Lényege pedig az, hogy a következő egymondatos mo
tívumot ismételtesse az előadó. Ez pedig így hangzik: „Romá
niai Örménymagyarok Szövetsége” , 

így legyen, és most már lesz is!





dr. Száva T. Sándor mérnök

A  négy nagyobb tömbben megtelepedett erdélyi örmények
ről talán csak a  szépvíziekről nem jelent meg a komák megfe
lelő monográfia. Ezzel is magyarázható, hogy viszonylag ke
vés kézzelfogható adatnak vagyunk a birtokában. Ezt még te
tézte az a  dolog is, hogy a szépvízi örmény bírói teendőket hi
vatalosan Erzsébetváros látta el 1715-ig, így nagyon sok hiva
talos okirat oda helyeződött át és többnyire nem is kerültek 
vissza teljes összességükben Szépvízre.

Ennek ellenére az írásokból az is kiderült, hogy a bevándor
lás jóval korábban megkezdődött a már jó l ismert bűvös 1672. 
évnél. Jó  példa erre az általunk kevésbé ismert Tapolczai Ist
ván (alias G örög) személye, aki 1620 körül született 
Csíktapolcán egy „Görög”  nevű örmény családban és aki 
1670-ben a csíksomlyói kolostor gvárdiánja lett, később 
Parchevich marcianopolisi érsek moldvai koadjutora (generá
lis vikárius) volt. Tapolczai (Görög) István 1678. szeptember 
9-én halt meg Csíksomlyón.

A Csíkszépvízre való letelepedés időpontját igazoló egyik 
fontos okirat az az 1690-ből származó levél, amely a Magyar 
Országos Levéltárban található a P. 1238-15. doboz Csík- 
Gyergyó Kászonszék címe alatt. Ezt a levelet Kálnoki Sámuel 
írta Teleki Mihályhoz, amelyben beszámol egy 1690. február 
28-án történt tanúvallomásról Csíkszépvízen. Idézet a levél



ben közöltekből: „A  Szépvízen lakó Gligori (Gergely) és 
Noék (Novák) nevű örmények hitűk szerint vallják, hogy a 
Heisler generál hadából, amely Lelkinentius úr a Gímes 
(Gyímes) váránál azon kapitány 15 nyestet és egy rókát vett el 
és 6 zlotyot vetett érette. ֊  Egy másik Ágop (Jakab) nevű ör
mény vallja, hogy a nevezett kapitány 8 forint ára alatt halat és 
egy macskabőrt vett el és semmit nem adott érette”  
(38.sz.oklevél v. lap). Ennek az okiratnak azért is van nagy je 
lentősége, mert első alkalommal tesz említést a később eltűnt 
„Gyímes váráról” .

Abból kiindulva, hogy tanúvallomást csak az tehetett, aki 
már jó  ideje szépvízi lakos volt, így már semmi kétség arra vo
natkozóan, hogy ők jóval a fenti tanúvallomás éve előtt már 
Szépvízen éltek. Teljes bizonysággal állítható, hogy az 1672. 
év tehát Szépvíz esetében is egy nagyobb örmény csoport le
telepedését jelentette. Sőt még az is kijelenthető, hogy ezek az 
örmények nagy részben Moldva egy vidékéről valók voltak, 
jelen esetben Vászló (Vaslui) és környékéről. Ezt a tényt az is 
megerősíti, hogy sokakat név szerint is úgy hívtak, hogy 
„Vászlovszki“ . A z is kiderült, hogy ők más szépvízi családok
kal már a letelepedéskor rokoni kapcsolatban álltak, ami csak 
úgy képzelhető el, hogy előtte is egy közösségben éltek.

Ennek a kis létszámú csoportnak a lélekszámát megközelí
tőleg 330 főre lehet tenni. Ez a  létszám kb. 45 törzscsaládból 
került ki, amely családok nevei a  következők voltak: Á gopsá 
(=Jakab), A zád  (=Franciskus-Fitzkus), Áburján 
(=M oldováczhi), Á koncz (=Fark), Antonás (=Antalfi), 
A m irás (=Fojszán), Bábu  (=Isáák/Szávoján), Bedrosz



(=Fejér/Péter), B ogh osz (=Pál), Bocsih ig, Chontikhár 
(=Császár), Chontikhár/Zádig (=Zakariás), Csutá (=Tánel), 
Czárán, Dajbukát, Dávid, Dobál, Dzárug (=Simeon), Fark 
(=Szebeni), Fitzus, Fluksián (=Szentpéteri), Francziskus 
(=Fitzkus), Frenkul (=Frénkucz), Gházár (=Lázár), 
Heriszáján, Isáák (=Száva), Krikor (=Gergely), Kámeczhgján 
(=Gám enczki), Káterev (=K oszta), Keork (=György), 
Kritsián (=Kritsa), Láthegoskár (=Petri), Lussig (=Lukács), 
Májrámencz (=Jakab/Isáák), Mánugi (=Mánya), Mádzun 
(Isáák-Száva), Melikh, M eskó (=Gáspár), Micháel (=Mihály), 
Esztechnoi (=Záchnó), Olár (=Pap), Nuridsán, Pátrubán, 
Persián (=Urmánczi), Porumb, Potoczky (=Szentpéteri), 
Szákula (=Szekula), Sahag-M ádzunencz (Mádzun/Isáák), 
Tánel (=Dániel), Tájdonján, Timár, Thákvor (=Császár), 
Totobej, Ulián (=Lázár), Vákár, Vártán (=Dávid), Vertán 
(=Donogán), Vászlovszki (=Mánugi), Vászilián (=Lászlófi), 
Záchnó (=Zakariás), Zádig (=Zakariás), Zárug (=Simon). -  A 
bécsi mechitaristák lapja a „Hántesz” az 1892-es években szá
mos adatot közölt a fenn említett családokra vonatkozólag, de 
az újabb betekintést a jelenlegi apát már nem engedélyezte az
zal az indoklással, hogy ő ilyenről nem is hallott és egyébként 
is ez egy kolostor nem pedig nyilvános levéltár.

Ettől eltekintve a fenti családokra vonatkozólag pontos ada
tokat találunk az 1756-tól vezetett szépvízi anyakönyvben. Az 
anyakönyv 1820-ig örmény nyelvű volt, majd 1821-1848 között 
latin nyelvű s csak 1848 után kezdték magyar nyelven vezetni.

Ezekből a családokból kerültek ki a későbbiekben olyan 
kiemelkedő szem élyiségek mint: Száva Antal (1771-1848)



csíkszépvízi örmény bíró, dr. Száva Antal (1785-1852) 
gyergyószentm iklósi orvos, Fáraó Sim on (1838-1917) 
csíkszépvízi örmény katolikus esperes, dr. Fejér Antal 
(1855-1931) országgyűlési képviselő, kir. tanácsos- a Szent 
Basil-rend lovagja, dr Fejér Sándor (1857-1933) Csík vár
m egye alispánja, Száva M ária (1855-?) erzsébetvárosi taní
tónő, Száva R ozália  (1859-1938) szamosújvári tanítónő, dr. 
Fejér Gerő (1869-1958) gyulafehérvári székesegyházi ka
nonok, dr. Zakariás István (1871-1940) orvos, dr. Fejér D á
vid  gyergyószentm iklósi orvos, dr. Száva János (sz. 1916) 
m arosvásárhelyi orvosprofesszor-egyetem i tanár, Gergely 
István (sz.1939) kolozsvári szobrászművész, dr. Ing. Prof. 
Száva  János (sz.1949) brassói műegyetemi tanár és sokan 
mások.

Több mint háromszáz év alatt ezek a családok teljesen be
olvadtak a magyarságba mind nyelvi, vallási, mind az illető 
helység életmódja tekintetében és az így szerzett magyar önis
merettel, csak tudatukban őrizték meg az elmúlt századok csa
ládi emlékeit. Az örménység beilleszkedett a székely-magyar 
társadalomba, amelyet a székek az 1768-as országgyűlésen hi
vatalosan is kinyilvánítottak. Erre a kedvező indítékot tulaj
donképpen a vallási összehangoltság adta, de beilleszkedésük
kel egyúttal a polgáriasodás fontos tényezőivé is váltak. Az ör
mények azt a hiányzó polgári réteget pótolták, amely az elma
radott viszonyok, a rendi társadalom továbbélése következté
ben nem tudott Erdélyben kialakulni.

A  több mint 300 éves múlttal rendelkező örmény származá
sú egyének Erdélyben ma már nem örmények, se nem magyar



örmények, vagy örmény-magyarok, hanem kizárólag magyarok 
vagy legfeljebb örmény származású magyarok. A z „ánibeli”  ör
mények erdélyi leszármazottai magyarnak érzik magukat lel
kűkben és ezt vallják írásban és tetteikben. Az örmény települé
sektől korán elszakadt egyének utódai nemcsak örmény szertar
tásukat vesztették el, de elhalványult bennük az örmény szárma
zás tudata is. Belőlük senki nem válthatja ki már az örmény 
nemzetiség érzetét. Azonban származásuknál fogva elsősorban 
az ő kötelességük örménybarát munkát végezni: az örményeket 
a magyarsággal megismertetni és megszerettetni, az örmény ka
tolikus szertartást hathatósan támogatni.

M íg a betelepült örmények másfél évszázados küzdelem 
után végre beilleszkedtek a magyar társadalomba és miközben 
a múlt század elejétől már egyetlen szociográfiai munka se tár
gyalta az örményeket külön nációként, addig napjainkban bizo
nyos politikai sakkhúzások eredményeképpen megteremtették 
az ú. n. újkori örmény önkormányzatokat, amelyek valójában 
nem az „örmény származású magyarok”  érdekeit szolgálják.

A letelepedés időszakában az örménység még nem tartozott 
vallási szempontból pápai irányítás alá. Az akkori Erdély tö
megei, a jobbágyok és a középrétegek pedig protestánsok 
vagy a görögkeleti egyház hívei voltak. A  jezsuiták azt szor
galmazták, hogy a bécsi kormányzat fűzze magához Erdély 
görögkeleti társadalmát, mégpedig a vallási unió útján. A gö
rögkeleti egyház beépülése a fejedelemség rendszerébe már 
Apafi idején a változás küszöbére érkezett. Magyarország te
rületén Lipót császár 1692-i pátense adott az uniónak politikai 
és társadalmi távlatokat, amikor az uniált papságot rendi privi



légiumokkal ruházta fel. így csatlakozott ehhez a vallási unió
hoz az akkori erdélyi örménység nagy része 1698-ban, elis
mervén a római pápa főségét. Ez új helyzetet teremtett és új 
irányt, kilátást az örmény lakosság fejlődésének, gyakorlatilag 
kiemelve őket a provinciális jelentéktelenségből.

Talán ennek a vallási uniónak a hatására kezdték meg tevé
kenységüket a bécsi mechitaristák (örmény bencések) is az 
1700-as évek elején. A szerzet a diaszpórában élő örmény szer- 
tartású római katolikus híveket szolgálta vallási és művelődési 
téren. Ez azt jelentette, hogy szemináriumot (papneveldét) tar
tott fenn, saját nyomdája volt, ahol örmény és magyar nyelvű 
kiadványok is jelentek meg, sőt „Hántesz” néven saját művelő
dési lapot is adott ki, amelyben egész komoly genealógiai ada
tokat közölt az erdélyi örmény családokra vonatkozólag.

Figyelemre méltó volt az örménységre vonatkozó művelő
dési események ismertetése is, amellyel segítette a szellemi te
vékenységek állandó jelenlétét az akkori közéletben. Talán en
nek köszönhető az a tény, hogy az Erdélybe települt örmény
ség nyelvi sajátosságaira némi befolyást gyakorolt. Érdekes 
megjegyezni, hogy a betelepült örménység akkor a maitól el
térő nyelvjárást beszélt, ami most alig volna érthető pl. egy ör
ményországi számára. Mivel később ezt a Krímből hozott 
nyelvjárást egyre kevesebben művelték írott formában és papi 
körökben is a többségi élő nyelv kapott objektív feltételeket a 
további életvitelhez, így a régi nyelvet lassan-lassan kiszorí
totta a többségi és élő örmény nyelv. Ez azért is érdekes, mert 
az örmény iskolák megszűnésében ennek bizonyos értelemben 
bizonyos szerepe volt. Ez onnan adódott, hogy a gyermekek,



amikor hazajöttek az örmény iskolából, néha ellentmondások
ba kerültek szüleikkel, mivel hogy az iskolában ezt meg azt 
másképp tanulták. így  aztán inkább magyar iskolákba iratkoz
tak, hogy elkerüljék az ilyenfajta családi ellentmondásokat.

Az első örmény szertartású római katolikus papok közül, 
akik a mechitaristáknál tanultak, Csíkszépvízről megemlíthet
jük Ohán (Koszáh) Sahagiánt vagy másképp Isáák K osza Já 
nost, aki 1748-ban már szépvízi plébános volt. Ugyancsak itt 
tanult az 1830-as évek elején Száva Gergely (1817-1921), akit 
habár nem szenteltek fel, de Bécsben élte le az életét és itt is 
halt meg a század elején. A mechitaristáknál tanult, de akit 
szintén nem szenteltek fel a napjainkban még Szépvízen élő 
Zakariás Péter bácsi (sz. 1918) az 1928-1933 évek között. De 
a mechitaristáknál tanult a későbbi szépvízi örmény katolikus 
plébános, Bodurián János is.

Sokak számára ismeretlen az a tény, hogy 1906-ban felve
tődött az a gondolat, hogy a mechitaristák bécsi kongregáció
ja  tegye át székhelyét ö sszes intézményeivel együtt 
Szamosújvárra. Ezt helyesléssel fogadták a legilletékesebb 
magyar kultúrpolitikusok, de nem idegenkedtek a gondolattól 
maguk a bécsi mechitaristák sem. A  mechitaristák legnagyobb 
gondja ebben az időben azoknak a költségeknek az előterem
tése volt, amelyre a szeminárium fenntartása céljából még a 
legszerényebb igények mellett is szükség volt. Ez az átköltö
zés azonban nem történt meg, ami valójában jó  is volt a későb
bi éveket tekintve, mert ugye, azután jöttek a kommunizmus 
nehéz évei, amelyet nagyon nehéz lett volna túlélni a rend 
szempontjából.



Ennek ellenére a bécsi mechitarista kongregáció a 90-es 
évek után elvesztette (talán elfelejtette) hivatását, működésé
nek célját és tudományt támogató tevékenységét. Valószínű 
külső nyomásra eladták a híres nyomdát is amellyel végleg 
megszüntette művelődéspártoló tevékenységét. De vajon sza
bad volt-e egyszemélyes döntéssel eladni egy ilyen közösségi 
tulajdont, amelyhez a mai Örményországnak semmi köze nem 
volt? -  Hogyan viszonyulnak a  rend főnökei az erdélyi ör
mény származású magyarokhoz, arról nem is jó  beszélni. A  le
véltárban nem lehet semmit tanulmányozni, a válasz egyszerű: 
ez egy kolostor és civilnek ott semmi keresnivalója. Pedig alig 
pár évvel ezelőtt még Mányó Józsi bácsi életében milyen más 
élet volt itt. Hány erdélyi örmény kapott szállást egy pár éjsza
kára itt és útbaigazítást magyarul és nem civilként, hanem test
vérként. Akkor még számon tartották a szépvízi örményeket, 
még ha számban annyira is megfogyatkoztak. Egyáltalán fel
vetődik a kérdés, hogy miért is vannak jelen most a mechi- 
taristák Bécsben? így nézve a dolgokat, talán mégis jobb lett 
volna, ha 90 évvel ezelőtt Szamosújvárra költöznek.

Sajnos ezeket a változásokat a csíkszépvízi örményszárma
zású magyarok nem észlelhetik, mert már csak 4-5 ember ma
radt a faluban ilyen örökséggel. Legtöbben elköltöztek Szép- 
vízről vagy meghaltak. Egyesek a legközelebbi városba, Csík
szeredába vagy más városokba költöztek, de sokakat deportál
tak az 1948-1951-es években, vagy kényszerlakhelyre költöz
tették őket, mint kulákokat. A  hajdan virágzó kereskedelmi te
lepülés elvesztette eredeti arculatát és zsugorodik össze az ön
pusztítás megállíthatatlan lejtőjén. Ezt részben azzal is lehet



magyarázni, hogy a diktatúra által terjesztett propaganda ellen
séges magatartást sulykolt az itt élő lakosság elméjébe és szí
vébe a magát magyarnak valló örmény lakossággal szemben. 
Az igazság viszont az, hogy ameddig működött itt a mindenki 
javát szolgáló kereskedelem, addig ez biztos megélhetést nyúj
tott a lakosság számára is, mivel az állat- és termékfölösleg fel
vásárlása, valamint az egyéb áruk behozatala folyamatos volt.

Az akkori csizmadia, szűcs, szappanfőző, gyertyakészítő 
szakmákon kívül kelmék, vásznak, gabona, bor, só, fa és fű
szer kereskedelmével is foglalkoztak. A  legjelentősebb azon
ban mégis az állatkereskedelem volt. Az eredetileg egységes 
örmény kereskedő Companiából a szépvíziek kiváltak és kü
lön fórumot alapítottak 1811-ben (szépvízi magistrátus), 
amely a csíki főkirálybíró alatt ítélkezett 1849-ig. Ez a szépví
zi „hatóság”  néha „mercantile fórum” név alatt is előfordult. 
1793-ban az örmény mellett már magyarul is jegyzőkönyvez
tek, 1805-től már magyarul intézték az ügyeket.

A  foglalkoztatási struktúrát tekintve 1715-ben például 
Csíkszépvízen 15 örmény családfő közül 9 kereskedő, 3 
szűcs, 2 tímár és 1 szabó volt. 1721-ben a 24 szépvízi család
főnek 60 lova és 7000 forintnyi árukészlete volt. Kereskede
lemből évi 1800 forint, azaz fejenként kb. 70 fi., míg a kézmű
vességből kb. 350 ft. jövedelmük volt. Pontos gazdasági fel
jegyzésekből megállapítható, hogy a csíkszépvízi örmény csa
ládok 85%-a kereskedésből élt és csak a megmaradt 15% fog
lalkozott kézművességgel, illetve iparral.

A  csíkszépvízi örménység életében jelentős szerepe volt a 
„Szentháromság Segélyegyesület“ -nek, amelyet 1730-ban ala



pítottak és alapszabályzata szerint a következő céljai voltak:
- A  szépvízi örmény szertartási! római katolikus egyházkö
zösség személyi és dologi kiadásait fedezni,
- tanulókat segélyezni / indokolt esetben tagjait segélyezni,
- szépvízi származású örmény szertartású római katolikus 
szegények segélyezése,
- a tagok érdekében közművelődési intézmények létesítése. 

Az egyesület vagyona a tagok önkéntes adományaiból
gyűlt össze és a következőket foglalta magában: létező ingat
lanok, tőkepénzek és értékpapírok. Jövedelmi forrásait képez
ték az évi tagsági díjak, a belépő tagok felvételi díjai, a törzs
vagyon rendes és rendkívüli hozadéka és más bevételek. Az 
egyesület vagyona és jövedelme csakis az alapszabályzatban 
előírt célok megvalósítására volt fordítható.

Az egyesület feloszlatására 1949-ben került sor, amely sze
rint az egyesület összes ingatlan vagyonát a szépvízi örmény 
szertartású római katolikus egyházközösségre hagyta. Az 
egyesület utódaként alakult 1998-ban Csíkszeredában a 
„Szentháromság Alapítvány” , amely egyelőre anyagiak hiá
nyában csak szellemi síkon foglalkozik az örmény származá
sú magyarok múltjával, jelenével, az élő hagyományok meg
őrzésével és a valamikori közösségi ingatlanok sorsának ala
kulásával.

A  gazdasági fellendülés hatása megmutatkozott az akkori 
faluközösség életében is. A  templom felépítése 1763-ban feje
ződött be, de mellette felépült a szépvízi „Örmény Kaszinó” 
is, amely a művelődési élet egyik központja volt. Mindez már 
a múlté, mert napjainkban sem került vissza az épület jogos tu



lajdonosaihoz, de más egyéb épületeknek sem lett m ás a sor
sa. Az örmény plébánia épülete a Ferences-rendi nővérek tu
lajdonába került, így szerencsésen jó  kezekbe jutott, mert ez
zel legalább szociális segítséget tud nyújtani az árva gyerekek 
számára. Ezenkívül számos ingatlan került idegen tulajdonba 
úgy, hogy sose tudták meg, hol is van az igazi tulajdonos. El
távoztak vagy eltávolították erőszakkal ezeket a magukat ma
gyarnak valló örményeket. Az erősen megváltozott körülmé
nyek azt sugallják, hogy jövőről beszélni ilyen tekintetben ér
telmetlen volna, mert az itteni örménység kihalt. Maradt tehát 
a Csíkszépvízről elszármazottak számára a nosztalgikus múlt 
és a temető, ahol őseik csontjai porladnak.





Fancsali G. János zenetörténész, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnökségi tagja

A  szülőföldhöz való ragaszkodás okán elfogulatlan, de tár
gyi elfogultság nélkül szeretném bemutatni a Cenk alatti város 
eddig elfelejtett műemlékeit. A  legfontosabbra, a Világosító 
Szent Gergely-t ábrázoló ablakra, nemrég Budai Merza Pál 
hívta fel a figyelmemet, ezért a nemes gesztusért köszönettel 
tartozunk neki. Valóban, méreteit is tekintve, talán a legimpo
zánsabb vitraille, amelyet Erdélyben az örmények hittérítőjé
nek állítottak. A további három ablak, melyet eddig annyiszor 
láttam, csak most tűnt fel, mint magyarörmény relikvia. A kö
vetkezőkben mégsem csak róluk lesz szó, s erre pedig komoly 
indokaim vannak.

Amikor a magyar ajkú polgárok alig kaptak lehetőséget a 
letelepedésre Brassóban, akkor a magyarörményeket a helyi 
németség-szászság egyenrangúnak ismerte el, különösképp a 
római katolikus egyház keretein belül. így már az 1800-as 
évek elején több magyarörmény családnévvel találkozunk az 
anyakönyvekben. Érdeklődési körünkből, a vitraille-okra ado
mányozók sorából megemlíthető az itt házasságot kötő Te
mesvári János és ennek leánya, az 1832-ben született Mária, 
aki egyedül állíttatta a második nagy üvegablakot, a templom-



főhajó jobb oldalán, szemben az előbb említett Világosító 
Szent Gergely ablakkal.

A római katolikus templom ablakaihoz való hozzájárulá
sunk nem elszigetelt jelenség és csak az akkori brassói társa
dalom ismeretében értékelhetjük valójában. A múlt század 
elején Brassó- és Háromszék vármegyékben az egyetlen ma
gyar nyelvű középiskolát Kézdivásárhelyen találjuk. így a né
met ajkú katolikusokat is elzárták a városi tanácsba való jutás
tól, mert a brassói német középiskola evangélikus volt. A  bras
sói római katolikus gimnázium alapítását Kovács Antal plébá
nosnak köszönhetjük, aki 1837 őszén indította az első osztá
lyokat. Sok nehézséggel találta magát szemben, de elsősorban 
az anyagi akadályok állták útját. Majdnem két évvel elhunyta 
után, 1859 nyarán Bogdán János helybeli kereskedő öt darab, 
Buda városára szóló sorsjegyet adományozott az iskola célja
ira. Ezeknek darabja 40 Ft volt, tehát 200 Ft-nyi esélyt adott az 
iskolateremtésnek. A  jegyek közül a 8706 számú 1867-ben 
30,000 Ft-nyi nyereményt hozott a főgimnázium alapítótőké
jéhez, ami ekkor hatalmas összeg volt. Ebből építettek 1869- 
ben egy kétemeletes bérházat, a haszonbérből biztosítva az is
kola jövedelmi forrását. Mi tudjuk ki volt Bogdán János, kinek 
jóakarata nélkül a gimnázium aligha fejlődhetett volna a ké
sőbbi szintre. A  plébániatemplom egyháztanácsi tagja, de 
nemcsak ő, hanem Temesvári János és Lukács is, Rácz János
sal egyetemben. Miként megemlíthetjük Bányai Bogdánt és 
László Mártont is, akik ugyancsak az 1866-ban indított gyűj
tési akció keretében segítették pénzzel a magyar oktatás ügyét 
Brassóban. Időben követték őket: pénzzel -  Száva Zakariás,



Werzár Gergely és Lukács, Gyertyánflfy Albert, Temesvári 
Lukács és János, Lázár Gergely, adományokkal pedig Száva 
Gerő és Herrmann Antal.

Küldték is ide gyerekeiket nemcsak a helybeli magyarör
mények, hanem például az erzsébetvárosiak is. A  névadó 
1861. május 1-én Marosvásárhelyen kelt végrendelete szerint 
֊  az ottani Kabdebó Simon-féle alapítvány, a szegényeknek 
1,000 Ft, az örmény ifjúság részére 2,000 Ft felett rendelke
zett. Életbe lépve 1869. szeptemberétől, évi 200 Ft-ot biztosí
tott egy örmény papi pályára készülő ifjúnak és évi 150 Ft-ot 
3 polgári pályára igyekvő fiatalembernek. A támogatottak kö
zött volt két Brassóban tanuló diák is: 1887 -  1890 között 
Papp József, majd 1890 -  92 között Papp Antal, mindketten 
jogi pályára készülve.

Ugyanakkor az erzsébetvárosiak vonzalma a brassói róm. 
kát. gimnázium irányában másfelől is érthető. Itt tanított előbb 
Joseffi Imre (szül. Erzsébetvároson 1844. aug. 18-án), ki 
1871-től 20 éven keresztül, tragikus haláláig, melyet 1891. 
március 9-ének éjjelén a szobájában lévő gázlámpa felrobba
nása okozott. A z ugyancsak erzsébetvárosi születésű 
Szentpéteri János (1845. márc. 27.) előzőleg a zalatnai, erzsé
betvárosi, marosvásárhelyi, csíksomlyói, gyulafehérvári kö
zéptanodákban oktatott 1868 -  78 között. A brassói gimnázi
umban 1885-től 1892-ig tanárkodott A harmadik magyarör
mény származású tanár, B uslig Józse f Gyergyószentmiklóson 
született 1863. febr. 13-án. ő  1891. ápr. 3-ától kezdte tanári 
működését Brassóban, m ajd 1894. januáijában letette utolsó 
vizsgáját a kolozsvári Ferencz Józse f Tudományegyetemen,



így magyar és latin nyelv és irodalom tanári képesítést nyerve, 
az erdélyrészi katolikus püspökség rendes tanárrá nevezhette 
ki. Élete következő 18 évét a barassói róm. kát. gimnázium és 
a  helybeli magyar kultúra szolgálatában töltötte. Nemcsak az 
egyházközség választmányi tagja volt, hanem több világi 
egyesületben is szerepet vállalt. A  brassói magyar kaszinó tit
kára, a brassói magyarság képviselője a helyi és a kolozsvári 
EMKE-választmányban, a brassói M agyar Dalárda választ
mányi tagja, talált időt a helybeli ipari szakiskola felügyelőbi
zottságában való részvételre is. Ezen iskolát a magyar Okta
tásügyi Minisztérium 1881. szeptemberében indította, azzal a 
kéréssel, hogy Brassó városa segélyezze működését. A  tanács 
ellenben úgy döntött: van egy német tannyelvű -  nincs szük
ség másra. Ebben a szász iskolában 55 szász, 4 magyar és 4 ro
mán gyerek tanult. Az újonnan alapított szakiskolában pedig 
126 magyar, 34 német, 4 román származású gyereket talált az 
első évi statisztika. Tehát a magyar polgárosodás igen fontos 
elemének vezetésében részt vett B uslig Jó zse f is. Végül 1907 
-  09 között a gimnázium igazgatójává nevezték ki, de rövid 
betegség után, alig 46 évesen, 1909. okt 26-án hirtelen el
hunyt.

Most, miután bemutattuk a magyarörmények elhanyagol
hatatlan érdemeit a  brassói róm. kát. gimnázium létrehozásá
ban és működtetésében, álljunk meg egy pillanatra és belépve 
a brassói róm. kát. templomba, tekintsük meg a főhajó balol
dali legutolsó mozaikablakát. A  270x600 cm méretű monu
mentális vitraille az 1967. december 1-én felvett leltár szerint 
„az egyházközség örmény híveinek adománya 1891.“ - ként



szerepel. Szövege: „Gregorius Illuminator Armeniae Gentis 
Patronus” , de ami rendkívüli értékét növeli, az a 19 nevet tar
talmazó felsorolás, mely az adományozókat számunkra is 
megőrizte: a baloldali pajzson: Lázár Gerő, Buslig József, Dr. 
Zakariás János, Dr. Papp Árpád, Simay Gerő, Izay Antal, Te
mesvári Zakariás, Werzár Sándor, Werzár Mór, Száva Gerő. 
A  jobboldali pajzson: László Gerő, Harmath Lajos, Id. Lázár 
Gergely, Szentpéteri János, Werzár Antal, Werzár László, Te
mesvári Miklós, Tutsek Károly, Simay Jenő. Közöttük ott ta
láljuk Szentpéteri Jánost és B uslig  Józsefet, akiket már bemu
tattunk. Olyan személyekről van szó, akikre az iskola alapítá
sánál legfontosabb érvek: a magyar nyelv és a katolikus val
lásügyét bízták. Ha pedig visszaidézzük Buslig Brassóba jöve
telének időpontját (1891. ápr. 3.), gyanússá válik az ablakon 
olvasható év - és egy későbbi időpontot valószínűsít. Mert az 
egyháztanács üléseinek jegyzőkönyveiből nem derül ki ponto
san, mikor kezdődött a gyűjtés és mikor fejeződött be.

Elolvasva a neveket, látjuk hogy nem az A BC  sorrendje 
volt a döntő, hanem feltehetőleg a társadalmi szerep. Lázár 
Gerő nagykereskedő jellemzésére két 1885-ös eseményt idé
zek föl. G róf Zichy Géza, a balkezű, Európa-szerte híres zon
goraművész -  talán az első, aki ilyen fokra emelte tudását, 
Liszt Ferenc tanítványa és közeli barátja, ez év február 10-én 
Brassóban hangversenyezett. Hatalmas ünneplés keretében fo
gadta őt február 9-én a város magyarsága. Köztük tisztelgett a 
művésznél Lázár Gerő, a magyar kaszinó igazgatója is. A 
hangverseny utáni banketten a jelenlevők eldöntötték, hogy 
sürgönyt küldenek Liszt Ferencnek. Ezen tény és Liszt Ferenc



válasza mindezidáig elkerülte a Liszt-kutatók figyelmét Jó 
magam a Brassói Füzetek 8/1996. számában egyszer már bő
vebben írtam minderről, most olvassuk újra csak a távirat szö
vegét: „L iszt Ferencnek Budapestre, G róf Zichy Géza legfé
nyesebben sikerült, általános lelkesedésre talált hangversenye 
után egybegyűlt társaság a mesterek mesteréért óriási, szűnni 
nem akaró éljenzések közepette emeli poharát. A  társaság ne
vében Brennerberg polgármester, M uray Lajos vesztegin
tézeti felügyelő, Lázár Gerő, a magyar kaszinó igazgatója, 
M ager Károly, a Philharmoniai Társaság elnöke, Harmath L a
jo s  ügyvéd, Brandner zeneigazgató.”  A  hangverseny másnap
ján G róf Zichy Géza meglátogatta Lázár Gerőt -  persze a  ki
emelt figyelemnek oka is volt, hisz mások otthonába a művész 
nem tért be. Csak gyaníthatjuk, hogy Lázár Gerő társadalmi 
szerepén túl, ezen vizit gr. Karácsonyi Melanie-hoz fűződik. 
Ő tudniillik gr. Karácsonyi Guidó lánya és 1870. szeptemberé
től Zichy Géza felesége.

A  második ez évi esemény az E M K E  brassói fiókjának lét
rehozása június 12-én 12 alapító tag által: dr. Kabdebó Ferenc 
(kinek felesége Simay Rozália -  L iszt Ferenc egyetlen ma
gyarörmény tanítványa), az állami elemi iskola tantestülete, 
Jakab József, M agyar Társalkodó Egylet, M agyar Polgári 
Kör, Papp Ferenc bútorgyártó, Száva Ödön ügyvédjelölt, 
Szterényi Jó zse f lapszerkesztő, dr. Weisz Ignác ügyvéd, 
Jánosy János iparos, Koós Ferenc tanfelügyelő és neje. A  125 
rendes tag között találjuk Dániel György polgári iskolai ta
nárt, Gyertyánffy Emil kereskedőt, az előbbi Harmath Lajost 
ügyvédet, Joseffi Imrét, Jakab István törvényszéki jegyzőt és



Izay Antal kereskedőt. Utóbbiról, Izay-ról, aki ugyancsak sze
repel az üvegablak listáján, keveset tudunk: felesége 
Gámenczi M ária volt, Jenő nevű fiuk 36 éves korában Brassó
ban hunyt el 1928. májusában. Valószínű maga Antal is már 
korábban halt meg, hisz az 1927-es brassói címjegyzékben 
csak Izay Antalnét találjuk. Tudni kell, hogy a brassói róm. 
kát. temetőt a Dalszínház melletti park kialakításakor felszá
molták, a plébánia 1850 -  1935 közötti anyakönyvei az Állami 
Levéltárba kerültek a n. világháborút követően és azóta sem ju 
tottak vissza jogos tulajdonosukhoz. Ezért a kutatást más, late
rális területeken lehetett csak folytatni. Száva Gerő szövet- és 
manufaktúrakereskedését Kapu utcai saját házában jegyezték 
már 1868-ban, ami biztos anyagi körülményeket feltételez.

A  Simay-testvérek üzlete volt, többek között, a magyar ren
dezvények jegyirodája is. Sim ay Gerő és neje, egyetlen lá
nyuk, Margit emlékére alapítványt hoztak létre a róm. kát. ár- 
vaház-alapító Nőegylet alaptőkéje javára. Az apa hosszú ideig 
egyházmegyei tanácsi tag volt. Egyik választmányi ülésen, 
mikor a templom díszes megújítását tárgyalták, megjegyezte, 
hogy a gyűlés a legtöbbet adózókból áll, tehát döntései jogo
sak. Ekkor, az ugyancsak jelenlévő dr. Zakariás János ügyvéd, 
választmányi tag hitelt ad a már kibocsátott aláírási ívre. Húsz 
évvel később, ugyanő is adakozik a  gimnázium házikápolnája 
részére. Fontosabb ennél azonban hírlapkiadói tevékenysége, 
mely 1893 ֊1 9 1 9  között, tehát több mint 25 éven át a brassói 
magyar sajtót gazdagította. Előbb a  Brassó és a Brassói m a
gyar újság, majd a Brassói M egyei Hírlap, végül a Brassói 
Hírlap jelent meg az ő keze alatt. Hány, hasonlóan mellőzött, de



a maga korában kimagasló teljesítményt nyújtó magyarörmény 
személyiség várja, hogy a magyar kultúra újra emlékezzen rá?

Egy másik ügyvéd, dr. Papp Árpád a brassói gimnázium
ban érettségizett 1893-ban, majd az egyetem után visszatérve 
a városba, az E M K E  választmányi tagja, a brassói Magyar 
Dalkör szavazati joggal rendelkező tagja, és az egyháztanács 
tagja volt. Eddigi ismereteim szerint 1900 körül, tehát igen fi
atalon hunyt el.

Tutsek Károly kereskedő, az egyháztanács képviselője 
volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, 20 éven keresztül. 
Unokái voltak a Tutsek-lányok, a világhírű énekesnők -  Ilon
ka és Piroska. Különösen az utóbbi -  ő a milánói Scala-ban, 
Salzburgban is szerepelt, sőt 1936 ֊  44 között a bécsi 
Staatsoper meghívott tagja is volt.

Harmath L ajo s dr. ugyancsak ügyvéd, Tordán született 
1846-ban, de oly természetesen kapcsolódott be a brassói ma
gyar életbe, mintha itt született volna. Olyannyira, hogy a vá
ros új képviselőtestületébe is bejutott 1897-ben és ott -  egy 
teljesen szász dominanciájú testületben, a fegyelmi bizottság 
tagja lett. (Megemlítem, hogy ugyanekkor lett képviselő Lá
zár Gerő, és dr. Zakariás János is.)

A  következő három magyarörmény család említésénél 
megjegyezzük, hogy ők nemcsak a Világosító Szent Gergely- 
ablakra áldoztak, hanem még további három vitraille-ra. Lász
ló Márton (Tornya, 1820 -  Brassó 1882. jan. 10.) kereskedő és 
neje Temesvári M ária, többszörösen támogatták a magyar ok
tatás ügyét Előbb ellenben fiúk -  László Gerő -  a brassói El
ső Takarék és Jogsegélyező Szövetkezet aligazgatója, egy



1,100 koronás alapítványt tett tanügyi célokra. M ajd Gerő ko
rai halála után, az immár özvegy édesanya, 1907. okt. 8-án fel
sőoktatásunk céljaira 7,000 koronával hozta létre a „László 
Gerő A lapítványit. A  László-család által, a szentély jobb ol
dalán állított vitraille, melyen „Szent László”  látható egy 
160x340 cm-es ablakon, ugyancsak az 1891-es évet mutatja. 
Ez megint lehetetlen, hisz ekkor László Márton már kilenc éve 
elhunyt. Hacsak, kegyeletből az özvegy nem kérte mindkettő
jük nevének feltüntetését, ő ,  Temesvári Mária, szüleinek em
lékére állíttatta a főhajó második job b o ld ali nagy vitraille-jét, 
mely az „Angyali üdvözlet” -et ábrázolja.

A  brassói Temesvári-család tagjai közül 1851-ben Zakariás 
és Lukács kereskedők közös cége a Búzasoron volt, mellettük 
ugyanott, Temesvári János boltja, ő  1825-ben házasodott meg 
Bogdán Máriával. Zakariás társtulajdonosa, Lukács elérte, 
hogy 1868-ban a városvezetésbe választották Bogdán János, 
Gyertyánffy Ede mellett. Özvegye 1879-ben 100 Ft-ot adomá
nyozott a gimnázium új zászlójára, mely 1895 nyarára készült el 
és amelyet először a millenniumi körmenetben mutattak be. A 
másik, uzoni ágból Temesvári Miklós röviddel az általa is tá
mogatott Sz. Gergely-ablak elkészülte után, 1897-ben elhunyt.

Végül említsük meg a  szentély baloldalán látható negyedik 
ablakot, mely „Szent István”-t ábrázolja, 160x540 cm-es mé
retben. A  Verzárok közül István és Lukács ezt támogatták, mi
közben Antal László, Sándor és Mór a Sz. Gergely-ablakra ál
doztak. A Verzár kereskedőcégek a XIX.sz. közepétől ismer
tek Brassóban. Közülük László, István m ajd később Kálmán 
és Lukács is egyháztanácsi tagok voltak. Társadalmi szinten



Lukács az E K E  alelnöke és a Kaszinó választmányi tagja, a fi
atalok közül többen a M agyar Dalárda, a nők közül a Vörös 
Kereszt tagjai, Lukács és Mór pedig EM KE-alapítók voltak.

Az 1770-es években épült róm. kát. templom renoválása 
keretében a múlt század utolsó negyedében új ablakokat állí
tottak föl. Mint említettem, a templom díszes megújításához 
aláírási íveket bocsátottak ki, ezekről értesít az egyháztanácsi 
ülések 1889. november 8-i jegyzőkönyve. Érdemben pedig az 
1895. május 8-i ülésen jelenti az elnök, Müller Ede apát plé
bános, hogy: „Templomunk restaurátiojának igen lényeges ré
szei, a még hiányzó díszes ablakok, mind megrendelteitek s 
nemsokára fel is rakatnak, miáltal a hívek buzgóságát hosszú 
időkre ékesen hirdető nagy munka be leszen fejezve. Hogy az 
előre oly nehéznek látszott költséges vállalat ily kedvező hely
zetbe jutott, ez, a hívek áldozatkészsége mellett kétségkívül 
tiszt. Schörer Sebestyén lelkész-káplán úr odaadó fáradozása
inak köszönhető, amiért őt elismerés illeti, (jkvileg elismerés 
és köszönet, neki, mely jkvi kivonatban írásilag is közöltetik.) 
=  jkv VI.pt.”

Közben a  Brassói Lapok pár nappal korábban „Templom
restaurálás”  címmel a következőket írta: „A  helybeli rom- 
kath. Plébánia-templom díszítésének befejezése június 2-áig, 
azaz pünkösd(!) napjáig teljesen végbe megy. A  még hátralé
vő 11 ablakfestmény mielőbb leérkezik Prágából, valódi re
mekei az üvegfestészetnek, m elyek a m ár m eglevő 
Kratzmann-féléket szépségre nézve felülmúlják. Csoportké
pekkel fogunk találkozni. A  Szentlélek eljövetele, V. Sz. 
Gergely s két Mária-kép a hajót fogják díszíteni; az oratori-



տո 4 ablakát az egyházi négy tudor képe foglalja el, m íg a 
kar három képének egyikét Sz. Cecília, az egyházi zene véd- 
szentje fogja díszíteni. A .”

M ég két hónapot kellett várni pünkösd után, mire a vá
lasztmány augusztus 27-i ülésének jegyzőkönyve a követke
zőket tartalmazhatta: „VI.pt. Elnök úr ő M lsga jelenti, hogy 
templomunk belső restaurálása teljesen be van fejezve. A  
munkálatok megtekintésére f.évi aug. hó 12-én elnök úr ő 
maga, M ayer Jó z se f fő-, Schm id Jó z se f algondnok, továbbá 
Biró Sándor, Járosy  János, Jager Nándor, K aszik  Antal, 
Kopanitsch Ödön, Schwörer Sebestyén és Tandler Venczel 
személyeikben bizottság alakult, mely bizottság emlitett na
pon du. 5 órakor a templomban megjelent s az új ablakokat 
és padokat tüzetesen felülvizsgálta s mindeneket kifogástala
nul jónak talált.

A  vizsgálás után nevezettek az apát úr ő mlsgánál rövid ta
nácskozás után kimondották, hogy a templomban történt ösz- 
szes munkálatok teljesen befejezetteknek tekintetnek s a 
készítő mestereknek munkadíjaik kifizethetők, s ha úgy kíván
ják, részökre elismerő bizonyítványok állíthatók ki.

A bizottság Schmid Jó zse f indítványára azt is kimondá, 
hogy Schwörer Sebestyén segédlelkész részére album-szerű 
elismerő nyilatkozatot bocsájt ki, melyet az egyházközség ér
demes tagjai által aláíratva, nevezettnek át fog nyújtani... (A 
plébános jelentései Örvendetes tudomásul vétetnek)”

V. Sz. Gergely mellett két magyar szent királyt választott a 
brassói örménység az általa állított mozaikablakok alanyaként. 
Szimbolikus összekapcsolás: az örmény hit és a magyar törté



nelem szentté avatott uralkodói. Olyan örmények döntöttek 
ezen választás kérdésében, akik a magyarság brassói érvénye
sülése ügyében frontemberek voltak. Ugyanakkor ők a katoli
kus vallási élet vezető egyéniségei közé is tartoztak. Brassó 
városában 1 8 1 5 - 4 2  között egyetlen katolikus vagy magyar 
magisztrátus nem volt. Szerepünket méltatva, 1937-ben, a M a
gyarországra szakadt brassói diákok jubileumi emlékestjén, 
dr. Kenyeres Balázs ny. r. egy. tanár így szólt: „É s része volt a 
magyar nemzeti ügy haladásában azoknak az örményeknek is, 
akik Apafi Mihály fejedelem idejében letelepedve ... magya
rokká és a magyarság ügyének áldozatokra kész támogatói let
tek. Őket a gimnázium értesítői külön örményekként kezelték, 
mi, osztálytársak azonban magyaroknak tartottuk.”

Nem kérdés miként képviselhet minket egy olyan országos 
testület, amelynek elnöke szerint mi vagyunk a fából vaskari
ka. Nem kérdés kinek érdekeit képviseli, amikor a mi nevünk
ben bárki azt állítja: „K ár lenne tagadni -  Magyarországon ne
künk örményeknek -  sokszor megkülönböztető, már-már 
rasszizmusnak is nevezhető kirekesztésben is részünk van . . . ”  
Ugyancsak nem kérdés, miként köthet az országos testület 
bármilyen nemzetközi szerződést a mi nevünkben, de elle
nünk, olyan partnerrel, amelyik nem ismeri el a magyarörmé
nyek létét, de ugyanakkor ellenzi egy erdélyi magyar egyetem 
létrehozását is. Nem kérdés mindez, mert abszurd dolgokkal 
nem foglalkozunk.

Kérdés csak az: miként tudnánk 100 év múltán Brassóban 
legalább megközelíteni az akkori magyarörmény részvételt az 
ottani magyar kultúra és társadalmi élet keretében?



Bálintné Kovács Júlia,
a z   “Armenia“  Örménymagyar Baráti Társaság 
megbízott elnöke 

Az erdélyi örmények szerepe római katolikus plébániák 
alapításában alsó Szolnok Doboka megyei példákon

Jelen gondolatébresztőnek szánt eszmefuttatás választ ke
res dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó 
egy hozzám intézett mondatára.

1998 októberében ֊  két éve -  pásztor nélkül maradtak a 
még meglévő örmény szertartású római katolikus gyülekeze
tek Erdélyben. Erzsébetvároson rablógyilkosság áldozata lett a 
pap, Gyergyószentmiklósról és Szamosújvárról pedig gyors 
egymásutánban szólította magához a lelkipásztorokat az Élet 
és Halál Ura.

Én magam református vagyok, de mint az „Arménia”  
Örménymagyar Baráti Társaság megbízott elnöke erkölcsi kö
telességemnek éreztem, hogy szorgalmazzam, minél hama
rabb nevezzen ki az érsek úr, s egyben örmény apostoli kor
mányzó Szamosújvárra lelki vezetőt, plébánost, aki e sok vér- 
veszteséget szenvedett gyülekezetét összefogja, javainak visz- 
szaszerzéséért elszántan harcol, és megőrzi a híveket apáik, 
nagyapáik, a hajdani városépítők hitében.

Jó  okom volt erre, úgy éreztem és tapasztaltam, veszélyben 
van mindaz, amit az én őseim is a  maguk és közösségük szá
mára ezen a vidéken létrehoztak.



Lehet, érsek úr megelégelte a  sürgetést, mikor a krónikus lel
készhiányra is hivatkozva így hárította szapora szómat: az idők 
során az örmények nem sok papot adtak az egyháznak ...

Bizonyára így van, nem adtak sok papot, vagy legalább is nem 
adtak eleget Minden esetre szerintem érdemes lenne felmérni, 
hogy ez a  kis népcsoport, melynek egyik fő jellemzője a mély val
lásosság volt -  legalábbis a n. világháború végéig -  hogyan, mi 
módon élte meg az erdélyi viszonyok között kereszténységét?

Azt már tudjuk, hogy létszámához viszonyítva m agas 
arányszámban kivette részét az 1848-49-es forradalomban és 
szabadságharcban, hiszen csak a tisztek száma is 72, a 13 ara
di vértanú közül pedig kettő örmény származású, és a távollé
tében felakasztott Czetcz János is az.

Talán -  biztosan! -  érdemes lenne kutatni örménymagyar- 
magyarörmény múltunkat egyházépítő szempontból is, hiszen 
az Erdélyben otthonra lelt örmények csak négy településen 
rendelkeztek önálló egyházközséggel, miközben keresztül-ka- 
sul „belakták”  Transzilvániát, sőt később a Bánátot a 
Partiumot majd az Alföldet is, de gyermekeiket nem mindig 
kereszteltették Erzsébetvároson, Szamosújváron, Gyergyó- 
szentmiklóson vagy Szépvizen, hanem általában a helyi római 
katolikus plébániára vitték őket, ha pedig ilyen még nem volt, 
vagy a reformáció után már nem volt, összefogtak és építettek 
maguknak és a helyi közösségnek templomot, vagy bővítették, 
javították, szépítették a meglévőt.

Úgy látszik, Istennek tetsző ötlet volt ilyen irányban kuta
kodnom, mert már első próbálkozásomat siker koronázta, fel
tevésem beigazolódni látszik.



Örmény őseim a 19. században első Szolnok-Doboka vár
megyébe kerültek, M agyarláposra. Itt kezdtem hát a kutatást, 
annak a templomnak a történetével, amelyben édesapám is so
kat ministrált egy M ánya felmenőm pedig kántor harangozó 
volt ott

Adataimat két forrásból merítettem:
1. Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye Monographiája 
ötödik kötetének Magyarláposról szóló fejezetéből, és
2. Szabó Rozália: A  magyarláposi egyházközség története cí
mű diplomadolgozatából, melyet dr. Marton Jó zse f szaktanár 
irányításával írt, és nyújtott be a Római Katolikus Hittudomá
nyi Főiskola Hittanárképző tagozatára Gyulafehérváron.

„Munkám szól mindazokhoz, akik szükségét érzik sző
kébb egyháztörténetünk minél jobb megismerésének, és 
mindazoknak, akik történelmi szemszögből vizsgálják M a
gyarlápost és környékét. Történelem, melyre sajnos nagyrészt 
rászállt a feledés pora; por, melyet mindenáron el kellene tá- 
volítanunk saját magunk és őseink jobb megismeréséért és 
megértéséért”  -  kezdi dolgozatát Szabó Rozália; és úgy ér
zem helyettem, helyettünk is megfogalmazta az általánosabb 
célt és teendőket is.

A  História Domus szerint a magyarláposi róm. kát. egyház 
már 1291-ben létezett, s fennállott valószínűleg a reformációig, 
amikor az egész község 1550 -  1560 között protestánssá lett.

1653 és 1658-ban a  szamosújvári várnak ֊  amelynek Dobó 
István is kapitánya volt egykoron -  itt 40 adózó jobbágya volt, 
és „1667. ápr. 4-én Ebesfalván kelt adomány levelénél fogva 
Apafi fejedelem Váradi Horváth Istvánnak adja itt levő kato



nai telkét” , tehát Magyarlápos Apafi birtok volt azidőben, mi
kor a fejedelem őseinket befogadta.

Idők folytán több katolikus hívő telepedett le ide. 1752-ben 
Mária Terézia a M agyarláposon alkalmazandó káplánnak évi 
200 forintot rendelt a jövőben rendszeresítendő lelkészállás 
évi javadalmazására, csakhogy ezt éppen senki sem volt haj
landó megfizetni.

1768-ban végre telket jelöltek ki, a kormányzóság a vallás
alapból a prépostnak 250 forintot a vásárlásához el is juttatott, 
de mégsem történt semmi még az 1777-ben megejtett sürgetés 
után sem.

Nagyobb ünnepekre a főnök a harmincadi hivatal költségén 
kihozatott Désről a Szent Ferenc rendiek zárdájából egy-egy 
atyát, aki az oltárkövet és a miséhez szükséges minden kellé
ket magával hozott, magánházakban vagy csűrökben istentisz
teletet tartott, s annak végeztével visszament a zárdába.

Végre 1782-ben az örménymagyarok összefogásával, segít
ségével és áldozatkészségével a több évtizede halogatott egy
házalapítás megtörtént.

Novák Tódor, gr. Eszterházi János jószágigazgatója kiesz
közölte, hogy egy pap állandóan Magyarláposon lakjék, ő ma
ga hozta el és látta el minden szükséges dologgal P. Gyepesi 
Didachust 1782-ben, aki meg is kezdte az anyakönyv vezeté
sét. 1795-ban P. Domokos Leó lelkészkedése alatt már külön 
helyiséget -  egy szobát ֊  kaptak a katonai számvevő hivatal
ban, melyet a közimák elvégzésére szántak. Ezt a szobát fő
tisztelendő Korbuly Kelemen szamosújvári esperes áldotta 
meg, s ebben a helyiségben szolgáltak 1813-ig.



Engedjék meg, hogy Korbuly Kelemen nevénél tegyek egy 
kis kitérőt, Szongott Kristófot idézve. „Papjaink a beköltözés 
idejétől kezdve (1672) a 19.sz. elejéig Rómában, a 
’Propagandá’-n tanultak. Plébánosaink közül Korbuly Kele
men volt az utolsó, ki Rómában nyerte kiképzését. De egy sze
gény fiú, a hosszú út és a roppant nagy költség miatt nagyon 
sokszor nem lehetett pappá. Ezen a nehézségen a szegényház 
alapító id. Karátsonyi Emanuel segített, ki a gyulafehérvári 
püspöki szemináriumban nyolcezer forintból álló örökös ala
pítványt tett 1805-ben, oly kikötéssel, hogy annak kamataiból 
két örmény szertartású növendékpap láttassék el.”

Ugyancsak figyelni érdemes egy másik bejegyzésre, amely 
arra is rávilágít, hogy mennyire számon tartották egymást, 
mennyire számítottak egymás segítségére az örményma
gyarok, magyarörmények bárhol is lettek légyen Magyarhon
ban. És hál’ Istennek így van ez ma is.

„Korbuly K ristóf szamosújvári születésű, de erzsébetváro
si latin szertartású plébános végrendeletében ezeket mondja:
3. pont A  szamosújvári ispotálynak 500 forintot és az apáczák- 
nak 300 forintot hagyok. 14.pont Küldessék Szamosújvárra 
méltóságos Kelemen úr kezébe 500 forint, hogy tisztelendő 
Simon úrral egyetértve osszák fel szegény atyámfiai között.”  
(Mindketten Korbulyok és szamosújvári örmény katolikus pa
pok voltak.)

De téijünk vissza a mi História Domusunkhoz, melynek I. 
kötete 7. lapján ilyen költői megfogalmazás olvasható: „A  
magyarláposi róm. kát. egyháznak is, mely a reformáció előtt 
virágzott, s aztán hosszú idő folyamán mint egy földalatti fo



lyó, mint földbe rejtett mag semmi életjelt nem adott külsőleg 
önmagáról, midőn újra felébredt, elkerülhetetlenül szüksége 
volt jó  emberekre, kik haladása elől az akadályokat eltávolít
sák, őt előre segítsék ( .. .)  Ezek a jó  emberek az itt levő kevés 
katolikus hívek voltak, az éltető és az áldásos nap volt az ő 
vallásos buzgóságuk, az ő ragyogó keresztény hitük.”

Sok epedő várakozás, az istentiszteletek helyének sok válto
zása után Tek. Novák Tódornak a fia, Novák Márton, szintén a 
gr. Eszterházy János gazdatisztje -  Szamosújvár sz.k. városának 
tanácsosa ֊  Szolnok és Doboka vármegyék elnöke, az édesapja 
testvérének, Novák Kristófnak özvegyével, Balta Júliával leg
nemesebb áldozatkészségből építtetett a piactéren - most a 
Moldován Gergely kereskedő tulajdonát képező helyen ( .. .)  fá
ból egy kis templomot, melyet Végh Jó zse f helybeli plébános 
püspöki engedély mellett 1813-ban Advent első vasárnapján a 
Nepomuki Szent János tiszteletére benedikált, megáldott.

Ezúttal gr. Eszterházy építtetett egy egyszobás kis házacs
kát, s azt egy szerzetes igényeinek megfelelően berendezte. E 
kis házba költözött Végh Jó zse f plébános, s ő, valamint utódai 
itt laktak 1837. május 31-ig, ellátva a Novák családtól élelem
mel, fával és egyéb szükségesekkel. Majd sok huzavona, gán- 
csoskodás után, hogy a helyzetet az egyház javára megmentse 
nyilvános árverésen Voith Simon vette meg a telket és az épü
letet. A  teleknek és az épületeknek a megszerzése, mely ké
sőbb is papi lakul szolgált ugyancsak örmény furfanggal és se
gítséggel történt, de ez már csak 1883-84-ben:

A  H. D.-ban ezt olvashatjuk: A  lelkész figyelembe vette gr. 
Eszterházy Istvánnak azon jóakaratú m ondását:,,A kormány



tói egy talpalatnyi helyet sem lehet kapni pénz nélkül; de ha ő 
Felségéhez folyamodik az egyház, megkaphatja ingyen a kí
vánt telket S én, mind a pénzügy, mind a  kultuszminiszternél 
az egyház érdekében közben fogok já rn i”  Ezen tanácsra és 
bíztató szavakra a buzgó lelkész 1883 okt. 4-én, vagyis Ő Fel
sége nevenapján el is küldte a kérelmét.

Megérte a sok fáradozás, és megnyugtató volt a hívekre és 
a lelkészre nézve, midőn Patrubán Ferenc ispán 1884. június 
26-án Magyarláposra jött, és tudatta, hogy apostoli királyunk 
ő  Felsége megengedi, hogy a kért telek a róm. kát egyházköz
ségnek ingyen átadassék.

Az ünnepélyes átadás 1884. június 28-án történt, Patrubán 
Ferenc kincstári uradalmi ispán által.

De még egy pár percre térjünk vissza az 1813-ban épült 
templomhoz, melyet a Novák család építtetett és gondozott, 
továbbá Voith Jakab kereskedő minden szükséges tárgyakkal, 
egyházi edényekkel, ruhákkal szépen ellátott. Volt benne oltár, 
Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szentképpel, oltárkő, erek
lyék, fából készült szószék, rézből való keresztelőkút, négy 
változatú orgona, három harang.

Az első harang, a legnagyobb, 150 fontos a templom előtt 
felállított haranglábon függött. „A Novák Márton szorgos
kodása, Magyarlápos róm. kát. közössége és Szamosújvár 
szabadkirályi város tanácsa által 1818-ban öntetett.” 
Amint azt a latin nyelvű felirat tudatja az utókorral. A  máso
dik, 50 fontos harang is Novák Márton révén került a temp
lomba, éspedig úgy, hogy zálogul hagyták 100 forint kölcsö
nért, aztán a pénzt nem adták meg neki.



Az új, ma is álló kőtemplom ugyancsak örménymagyarok 
Összefogásából és segítségével épült. H isz egyre többen tele
pedtek erre az Eszterházy-birtokra, melynek jószágigazgatói 
évtizedek óta a Novákok voltak. Jöttek sorban a Voithok, 
Gajzágók, Mányák, Kovátsok, Besenszkyek, Tulicsok, s velük 
nőtt a katolikus hívek száma.

íme egy későbbi sokatmondó adat: katolikus lelkek száma 
1841-ben: helyben 73 férfi, 52 nő, a belső-szolnoki filiákban 9 
férfi, 14 nő, külső hatóságokban 3 férfi, 8 nő, együtt 85 férfi, 
74 nő. Ebből magyar 35 férfi, 39 nő, örmény 46 férfi, 31 nő, 
német 2, sváb 1, lengyel 1, oláh 5.

De még csak 1813-ban vagyunk. Már ekkorra a kis fatemplo
mot kinőtték, a hívek számának növekedésével pedig a káplán- 
ság adminisztratúrára, majd valóságos plébániaságra emelkedett.

Mai kőtomyos templomának alapjait 1831 július 14-én tet
ték le, s Voith Simon algondnok buzgalma folytán 1839-ben 
vakolatlan ugyan, de fedél alá került.

1841. nov. 28-án Advent első vasárnapján szentelték fel, 
éspedig Voith Simon láposbányai plébános, és Gajzágó Kris
tó f szolnoki esperestől átruházott hatalomtól fogva Keresztes 
Márton oláhláposi plébános, Kovács Hiláriusz magyarláposi 
lelkész segédkezése mellett.

A  nagyoltár Voith Jakab kezdeményezése és gyűjtése foly
tán 1863-ban készült el. Az oltárképet Nagybányán dr. 
Donogány Jakab és édesanyja Voith Juliánná vásárolták és 
adományozták. A  Páduai Szent Antal oltárnak költségeit egye
dül Voith Jakab fedezte. A  harmadik oltár a M ária tiszteletére, 
ellátva lourdesi szoborral az 1880. év nyarán építtetett a hely



beli ifjúság, különösen: Voith Irma, Gajzágó Vilmos, Breuer 
Zsigmond (édesanyja: Voith lány), Besenszky János, Besenszky 
Antal, Miklós Albert plébános buzgólkodása folytán.

A  példákat, mellyel azt szeretném bizonyítni, hogy őseink 
imádságos lélekkel és nyitott pénztárcákkal álltak a róm. kát 
egyház mellé -  (a nagyilondai fíókegyház tanácsának tagjai 
között 1897-ben ilyen nyilvánvalóan magyarörmény nevek 
vannak, mint Esztegár Mihály, Simay Viktor, Szongott Már
ton, Törnek Antal, Pánicz Kristóf, Ábrahám Ferenc) szaporít
hatnám pl. a kolozsvári Szent Mihály templom adakozó egy
házi elöljáróival.

Nem teszem, mert a jövő feladatának tartom azt a feltáró 
munkát, melyet ezen a téren is el kell végeznünk ahhoz, hogy 
hiteles képünk legyen erről a különleges, legalább kettős iden- 
titású népcsoportról, mely több ezer kilométerre őshazájától, 
több száz éves m ás népekkel való, társadalomépítő együttélé
se után is büszke örmény génjeire, őrizte-őrizgette az ősöktől 
örökölt hagyományokat, és mindazzal amit erdélyi magyar
ként tett a hazáért, megérdemli, hogy különleges jogállást 
nyeljen. Ezt akarjuk megszerezni. Ehhez kéijük barátaink, az 
egyházi és világi tisztségviselők segítségét.





dr. Benedek Katalin művészettörténész

A  szabadság szent ügy. Járványként teljed és tűzhányóként 
hirtelen tör ki. Ez utóbbi metaforát tartva: az előzmények tit
kosak a robbanás előtt, de belül már ki tudja, mióta feszítik 
burkaikat különös gőzök és gázok. így történt világszerte, s 
nálunk is 1848 és 1956 esztendejében. Látszólag váratlanul, 
véletlenül következett be az esemény, ám mégis várták, sejtet
ték jöttét, mert a Habsburg, később a szovjet zsarnokság ellen 
már működtette tektonikus erőit a szabadságvágy. A forradal
makat előbb-utóbb leverték, de nem buktak meg, hisz utánuk 
minden más lett. Csend, rémület, majd lassanként az egészsé
ges életerő, mely elindította a kitűzött célok elérését. A  szív és 
értelem vette az adást. Legérzékenyebbek a művészek, sőt né
ha bátrabbak a katonáknál. A  maguk eszközeivel mertek első 
lépésként emlékezni, majd újraéleszteni a kihűltnek vélt tüzet.

A  jövőbe és múltba látó képzelőerő életet, történelmet lehel 
a tehetetlen festékmasszába. Egyetlen pillanat rögzítése éveket 
közelít, mert -  bár igaz, hogy minden mű egy sorsvillanás ֊  a 
historikus festészet ennél sokkal több. Ezt a tételt illusztrálja a 
címben megjelölt, kalandos sorsú vászon. Létezik, ám teljes 
valójában, hiánytalanul mégis bemutathatatlan.

Szerencsére V ágó Pálról (1853-1928), e körkép társszerző
jéről annál többet tudunk. Festői nagyszerűségét alkotásai bi



zonyítják. Ennek igazolására mutatunk be néhány művet, érzé
keltetvén, hogy milyen értékű és minőségű életműbe illeszke
dik képünk. A mester lankadatlan munkabírásának kincsestá
ra közvagyon. Gyönyörködtetni akart, s tanítani ízlést, törté
nelmet, etikát. Legjelentősebb történeti festőink közé tartozik, 
ami a M adarász Viktor, Székely Bertalan, Than Mór nevével 
fémjelzett mezőnyben előkelő rang. Nem gyötörték problémák. 
Ideái, feladatai voltak, melyeknek rendre megfelelt, technikai 
biztonsággal és mély beleérzéssel. Állandóan festett. München 
akadémikus modora, tanárai, Benczúr Gyula és Wagner Sán
dor, Párizs ragyogása, Jászapáti ízei színezték működését. K ö
vetkezetesen előkelő, tartózkodó stílusa lazult ugyan, de lénye
gében nem bomlott meg. A  Jászság nem engedte el, s ő szíve
sen maradt. Művei, hála Istennek nem semmisültek meg az 
utókor, valamint a családi hagyomány avatott őrzője, Vágó 
Judith asszony jóvoltából. Ugyanis éppen legjelentősebb alko
tásait a háború és a kommunista hatalom úgy megviselte, hogy 
költséges restaurálásra szorultak. Az Ópusztaszeren kiállított 
Feszty-körképnek, a Magyarok bejövetelének -  30 métere Vá
gó Páltól! -  hatalmas sikere után A  huszárság története című 
világhírű, ám évtizedeken át méltatlan körülmények közt síny
lődő pannó is napjainkra régi pompájában ragyog, a Hadtörté
neti Múzeum Márvány, illetve Huszártermét díszíti.

Vágót vonzotta a monumentális heroizmus. Történeti festő
ként általa jutott el a csúcsig. Őszinte realizmusa mellett meg
csillantotta lélekábrázoló meditatív tehetségét. Individuálisan 
ábrázolva foglalta össze a magyar je lleget Tömegjelenetei
ben, még a legádázabb harcok zivatarában is portrészerűen



tűnnek föl szereplői. Magyarul festett magyart, emberben, táj
ban és persze legendás lovaiban. Jobban, szebben paripa nem 
került még ecsetre.

Em st Lajost idézem 1910-ből: „Ha figyelemmel kísérjük 
történelmi képeink galériáját, sehol sem találjuk a magyar nép
nek azt a sajátságát, ami a lóra való rátermettséget bizonyítaná. 
N agy érdeme Vágónak, hogy nála kidomborodik e jellemvo
nás” . Hálásak is ezek az állatok. Dobogó patájuk nyomán a 
franciák nagy aranyérme, ezüstök, kitüntetések, s koronaként a 
Becsületrend termett. Az 1900-as párizsi világkiállítás szenzá
cióját, A huszárság történetét országukon vitték végig.

Annak idején hazánkat a Szajna partján az úgynevezett Hu
szár pavilon képviselte. A mű Mátyás királytól kezdve egé
szen 1900-ig ábrázolja a lovasság fejlődését, e lovasalakulatok 
szellemének változásait. A  pannónak alkalmazkodnia kellett a 
belső architektúra megoldásaihoz, a megfelelő optikai hatás 
érdekében. A  torzított figurák ezt a célt szolgálják. Az össze
szűkült térben is remekül tudta ábrázolni a szabálytalan, szilaj 
lovasság fegyelmezett katonává érését. (A sikeres munka ér
dekében rendelkezésére bocsátották a Parlament nagytermét, 
egy huszáralakulattal együtt.) Nem volna teljes Vágó Pál 
munkája más országok huszárai nélkül, akiknek a mieink szol
gáltak modellként. A  nagy lelkesedésre való tekintettel a kiál
lítás kapuzárása után a művet körbeutaztatták Franciaorszá
gon, bemutatták Londonban is. A  kép komoly művészeti és 
hadtörténeti érték. Sajátos kompozíció, mely tömörítve, igen 
szemléletesen és érzékletesen jeleníti meg a  históriát, valamint 
a szereplők délceg férfiasságát.



Ő maga szerényen, pózok nélkül viselte kivételes helyzetét. 
Lázasan szőtte és valósította meg terveit, melyeket a szabad
ságharc és a millennium motiváltak.

így született meg a lengyeleknél Erdélyi Panorámaként is
mert, a Feszty-körképpel azonos méretű Bem -Petőfi körkép. 
Számos más címmel is illették, például: Nagyszebeni csata, 
Nagyszeben bevétele, Bem Erdélyben. Piktorai, Jan Styka mel
lett, magyar részről: Vágó Pál, Spányi Béla, Margitay Tiha
mér. Az előzményekhez tartozik, hogy Jan Styka, a nemzeti 
hős, Kosciuszko Tádé raklaviczai győzelméről szóló panorá
máját 1896-ban Budapesten, a Városligetben, egy ideiglenes 
épületben közszemlére tette. Pártos Géza műépítész javaslatá
ra, a hely kihasználására még egy kép készült, magyar megren
delésre, mely a két nép együttes szabadságharcának állított em
léket. Az előkészületekhez tartozott az erdélyi helyszín megte
kintése, valamint a beszélgetés a hajdani esemény résztvevői
vel. Az óriásfestmény a Nagyszebenért folytatott elkeseredett 
csatát ábrázolja, amikor már úgy látszik, hogy a magyar sza
badságharcosok aratnak győzelmet. A  leírt csata egy kora tava
szi nap alkonyán játszódik, háttérben nagy síkság, a város kör
vonalai és a Fogarasi havasok. Az indulás nehézségeiről Vágó 
Pált idézzük: „A  Bem-Petőfi körképet tizenegy hónapi vajúdás 
után én vettem a kezembe, és az egyik állványról a  másikra ug
rálva, néhány nap alatt hetven-nyolcvan méter területet rajzol
tam át, s két hónap alatt tökéletesen elkészítettem.”  Végül a Jan 
Styka vezette lelkes művészgárda három hónap alatt teljesítet
te vállalását. Párhuzamosan közvetítették népeink barátságát és 
egyidejű szabadságharcát 1898-ban, az 50. évfordulón.



Ebből az alkalomból a körkép egészét bemutató katalógus 
jelent meg Budapesten. Néhány évvel később, 1907-ben 
ugyanezt láthatták Varsóban, azután elkallódott Kereskedelmi 
célokból kisebb színterekre és motívumokra vágták szét, érté
kesítették. A  megcsonkított mű 10 fragmentumát a tamowi mú
zeum őrzi, de jutott belőle Varsóba, Németországba és Ameri
kába úgyszintén. 1985-ben, egy Bem évforduló és szoborava
tás alkalmából kezdték a lengyelek keresni és gyűjteni a töre
dékeket. A  nézők csupán az egészről készült elsárgult fényké
pet és a 10 tamowi darabot tekinthették meg. Azóta is tart a ku
tatás és a megtalált részek restaurálása. Napjainkra már a mű 
egynegyedének, 24 részletének lelőhelyét megállapították.

Az eredeti 15 méter magas és 120 méter széles alkotásból 
kb. 70 méter V ágó Pál keze nyoma. A figurálisok. így a leg
mozgalmasabb csatajelenet: a székelyek kaszás, fokossal fel
szerelt csapata harcol az orosz szuronyok ellen. A  távolból egy 
útszéli feszület, talán az elkeseredett harc ellentételezéseként a 
békét, a megértést, a szeretetet hirdeti. Megfestette a hosszú 
köpenyes orosz gyalogosokat, tüzéreket, bevetésre váró csa
pattesteket. A  hídon túl Nagyszeben körvonalai látszanak. A 
honvédek oldalról támadják a muszkákat. A  további mozgal
mas jelenetben a réten keresztül közeledő ellenséget a 24. hon
véd zászlóalj fogadja, Dzwonkowski őrnagy vezetésével. Se
gítségükre siet a szakadékból felkapaszkodó 73-as székely 
zászlóalj, honvédek és subás újoncok csoportja. Háttérben a 
magaslaton az orosz vezérkar, élén Szkaijatyin ezredes.

A  lengyel közgyűjteményben látható, Jan Stykától és hon
fitársaitól származó példányok ábrázolják a két hőst: a nyu



godtan szemlélődő Bem  apót lovon és kocsin, az erdélyi asz- 
szonyoktól ajándékba kapott Rákóczi-karddal. Az ifjú Petőfit 
almásszürke paripán, amint csákóját lengetve üdvözli Bethlen 
Gergelyt, Bem  számysegédjét. Számunkra ezek a legbecse
sebbek: Bem  és Petőfi portréja. Találkozunk még csatajelene
tekkel, várakozó hadtestekkel, az egyszerű szürke köpenyben 
megjelenő Bem apó mögött felsorakozó, csillogó vezérkarral: 
Czetz János örmény származású tábornokkal, Zarzyczki szá
zadossal, gr. Teleki Sándorral, br. Kemény Farkassal. A sor 
még folytatható.

Czetz Jánosnál, az agg tábornok ifjú szekundánsánál áll
junk meg egy pillanatra. A  hadjáratról a legrészletesebb, ma is 
forrásértékű munkát még 1850-ben, Hamburgban adták ki. A 
szerző a gidófalvi születésű Czetz, Bem tábornok vezérkari fő
nöke volt. A  krónikás -  bár művében saját szerepéről hallgat ֊  
mai hadtörténészek szerint nemcsak éles szemű megfigyelője, 
hanem egyik főszereplője és alakítója volt az eseményeknek.

A  fentiekben V ágó Pál művészetéről megfogalmazott fejte
getések érvényesek ennek a műnek is minden részletére. A 
mester rajongott a lengyelekért, hősiességükért, nemzeti kötő
désükért, és talán, mert egy kicsit hasonlítanak hozzánk. Nem 
tartozunk a különösen szerencsés nációkhoz. Művészi ideálja 
Jan Matejko volt: „Tíz Matejkót óhajtok hazámnak és én is 
egy akarok lenni a tíz közül“ . Varsó is örülhetne egy Vágónak.

Hisszük, hogy régi fényében találkozhatunk az elveszett
megkerült remekkel, és akkor újra közösen ünnepelhetünk 
lengyel testvéreinkkel. Addig is köszönjük segítségüket. 
(Megemlítem, hogy 2000 év márciusában és áprilisában len



gyei múzeumok anyagaként a Szolnoki Galériában és a Had
történeti Múzeumban a körkép, az Erdélyi Panoráma 18 ere
deti részletét láthattuk kiállítva.)

A  já sz  festő a  magyar hazaszeretet megtestesítőjét Petőfi 
Sándorban látta. Ismerte, szerette, illusztrálta verseit. Már éle
tében elkeresztelték az ecset Petőfijének. A  millenniumi esz
tendőben történelmi díszfelvonulást tervezett. Izgatta a gondo
lat: eleven mozgás legyen a festett mozgásból. Pedig ide illett 
volna az elsöprő rohamot vezető huszárok útja, amint a véres 
csatatérről a patyolatfehér felhők ködébe lovagolnak földi lá
tásunk elől. Úgy lehet, Csaba királyfi váija őket.





Joikits Attila tanár 

Örménymagyarok a Szilágyságban
(részletek egy átfogó, még be nem fejezett kutatásból)

Részben családi vonatkozások (apai ágon magyarörmény 
származás, erős gyermek és ifjúkori hatások), másrészt a pálya, 
amelyen tevékenykedem - történelemtanár és helytörténész - 
járultak hozzá a magyarörmény múlt és jelen megismeréséhez, 
illetve a Szilágyságban letelepülő örmény, magyarörmény csa
ládok sorsának megírásához. Szamosújvár, Gyergyószent- 
miklós, Csíkszépvíz, Ebesfalva-Erzsébetváros örmény vonat
kozású története viszonylag közismert, de a Partiumban, s ezen 
belül a Szilágyságban szülőföldre talált magyarörmények 
mintegy 200 éves történelmét még nem írták meg. Az 
Arménia, az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek a történel
mükkel foglalkozó klasszikus és újabb keletű munkák [köztük 
Gazdovits M iklós (Lásd Könyvészet) könyve, az Erdélyi Mú
zeum (Lásd Könyvészet) kiadványai, elhangzott tévé- és rádió
műsorok] megerősítették bennem azt, hogy nemes feladat 
Szilágysomlyó és a Szilágyság területén valaha élt és élő ma
gyarörmények történelmével foglalkozni. Az örmény genocídi
um emlékére készített kiállítás anyaga meggyőzött affelől, 
hogy sohasem lehet megkésett e kutatás. G róf Teleki Sándor 
sorai nemcsak erőt adtak ebben, hanem egyben célomat is kitűz-

1. Milyen gondolatok foglalkoztatták a kutatót a munka 
megkezdése előtt?



ték: „Szeretem az örmény nemzetet, mert szíwel-lélekkel ma
gyar, rajong e földért és szereti e hazát: minden nemzetiségek 
közt az egyedüli, mely él velünk és halna értünk: szorgalmatos, 
takarékos, vállalkozó, vendégszerető nép (...), pártfogója iro
dalmunknak, művészetünknek, bátor katona: szabadságharcunk 
történetében ott állnak: K iss Ernő, Czetz János, Gorove Antal, 
Hankovich György és még hányán . . (Gazdovits Miklós: Az 
erdélyi örmények történetéből. Kolozsvár, 2000.)

2. A Szilágyság történetéből.
A Szamosújvárról való örmény kirajzás okai ismertek, de 

mi vonzotta a Szilágyságba őket, a történelmi Erdélyen kívüli 
terület mezővárosaiba és községeibe?

A Szilágyság viszonylag jól körülhatárolható földrajzi, 
néprajzi, gazdasági tájegység, az erdélyi középhegység perem
területéhez tartozik, nevezzük szilágysomlyói medencének. A 
Réz- és Meszes hegység, valamint a szilágysomlyói Magúra 
határolja, itt található a Berettyó és a Kraszna felső vízgyűjtő 
területe. Peremvidék, a nagyobb városoktól viszonylag távol, 
s e kijelentés különösen érvényes visszamenőleg 150-200 év
vel is. Piacok és nagyvásárok azonban léteztek. E tájegységet 
a viszonylag elmaradottabb magyar, román, szlovák falvak so
kasága jellemezte. Elsősorban állattartással, szőlőtermesztés
sel foglalkoztak. Hiányt szenvedett a lakosság azonban bol
tokban, gyógyszertárakban, orvosokban, értelmiségiben. 
Szilágysomlyó római katolikus központ szerepe, illetve az itt 
működő minorita gimnázium, majd főgimnázium, vonzóvá 
tették a tájat a letelepedésre és máig érvényes megmaradásra,



noha a XX. század eseményei negatívan érintették a magyar- 
örmény családokat, hiszen a kifosztottság és elvándorlás kese
rű tapasztalatait élték át.

3. A kutatói munka.
Megfogalmaztam a tennivalókat, a módszereket, eszkö

zöket, amelyek révén eljuthatok egy gazdag és ugyanakkor 
objektív múlt feltárásáig. Családi dokumentumokra alapoz
tam kutatásaim, bár ezeknek száma egyre fogyatkozik a XX. 
század végére. Ez az oka annak, hogy az órai history-t, az 
elbeszélő történelmet választottam módszeremül. Tekintet
tel kell lennünk arra, hogy a Trianon utáni Erdélyről van 
szó, Romániáról, amely három diktatúrának is tanúja volt. 
70 évi hallgatás után meglehetősen nehéz identitásról be
szélni, bár az utóbbi tíz év alkalmasabbnak bizonyult nem
zeti, nemzetiségi-kisebbségi sorsunk tisztázására. Magyar
nak lenni örmény gyökerekkel tudatalatt átmentett értékek 
őrzését jelenti. Kutatásaim, tapasztalataim ezt bizonyítják.

Jelenleg elkészült a szilágy-somlyói, krasznai, szilágynagy- 
falui, vármezői, somlyóújlaki, zilahi, zsibói, krasznahorváti és 
varsóiéi (A felsorolt helységek Szilágy megyei városok, közsé
gek és falvak) források (élő személyek és temetők) számbavéte
le. Családfák elkészítése, az örmények foglalkozásai, a helyi ma
gyar és ritkábban román közösségekben való részvételük, kép
zettségük, az egyházban betöltött szerepük, ffl. a  II. világháború 
alkalmával történő szétszóródásuk foglalkoztatott elsősorban.

íme a szilágysági örménymagyar családok névsora. Van 
közöttük ma már nem létező, eseüeg máshol élő család.



Szilágysomlyó: Duha, Luda, Mártonfíy, Pungucz (ma Vída), 
Donogan (Donyogán -  ma Szentpétery), Lázár, Retezár (ma 
Cibu, román nemzetiségű), Izsák (ma Veress), Páskuj (csak 
emlékük maradt fenn), Lukácsfiy, Balta (ma Mártonffy), 
Kazatsai, Czetz (csak emlékük él), Tárkányi (Soós), Szőcs 
(Joikits). Kraszna: Beteg (ma Barabási), Lengyel (szintén 
emlék), Korbuly (emlékük maradt fenn), M arosi, Luda, 
Szenkovits (emlék). Zilah: Gajzágó, Beteg, Korbuly (mind 
emlék). Zsibó: Bogdán, Győri, Begizsán (emlék). Maladéj: 
Duha (szilágysom lyói rokonság). Varsóié: M ártonfi, 
Donogan. Szilágynagyfalu: Luda, Lázár, Szongott (ma Son
got). Vármező: Pungucz (román nemzetiségű), Korbuly, 
Miron.

A konferencia jellege és az előadásra szánt idő miatt elő
adásom nem a teljesség igényével készült. Ízelítőül néhány 
családra térnék ki, de folytatom kutatásaimat a Tövisháton, az 
Almás völgyében, a Szamosmente falvaiban, ahol elvétve bár, 
de még élnek örménymagyarok. Kutatásom anyagát segítség
gel szeretném a közeljövőben publikálni.

4. Családtörténetek.
Nehéz a mintegy 40 család közül válogatni. Mindnyájan te

kintélyt szereztek a gazdasági életben (kereskedelem, kézmű
vesség, tímárság), intellektuális tevékenységeikben, a közmű
velődésben. A magyar azonosságtudat hirdetői és gyakorlói 
voltak. Az alábbiakban röviden ismertetem a Mártonfiakat, a 
Duhákat, a Betegeket, a Lázárokat és a Szőcs családot. Ez úton 
is megköszönném az érintettek szíves közreműködését.



A  Mártonfi család:

A  mellékelt családfa (készítette Egri Lászlóné, született 
Mártonffy Ildikó, Nagyvárad) bizonyítja a szamosújvári böl
csőt és a 200 éves szilágysomlyói jelenlétet Mártonfi K ristóf 
1762-ben nemesi adománylevelet kap Mária Teréziától, ne
mesi címer kíséretében (lásd fénymásolat). 1810-ben Mártonfi 
István már Szilágysomlyón tartózkodik, s házasságra lép 
Izsák Annával. Unokájuk dr. Mártonfi Lajos (Szamosújvárt 
élt, nagyhírű természettudós, közéleti ember, munkássága köz
ismert).

Házassága a M erza családból származó Gabriellával to
vább erősíti az intellektuális munka iránti fogékonyságot, a 
magyarságtudat elmélyülését, de ugyanakkor az örmény szo
kások és múlt ápolását is. Fiuk, dr. Mártonfi István (1895- 
1967) ma is élő legenda Szilágysomlyón, Erdélyben. Nevét, az 
elmúlt tíz évben az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Báthory 
István (Báthory István Alapítvány, Szilágysomlyó) nevét vise
lő alapítvány jóvoltából az összmagyar területen is ismertté 
tettük. A  XX. századi Szilágysomlyóról alkotott képünk sze
gényebb lenne dr. Mártonfi István orvos életútja nélkül. Egyi
ke volt ő azon szilágysági magyar orvosoknak, akikről legen
dák terjengnek, s akikre haláluk után is szívesen emlékeznek. 
֊  írja Hajdú Attila fogorvos, képzőművész, író, a helyi orvos
lás múltjának ismerője, a Szilágysági magyarok (Lásd Köny- 
vészet) című monográfiában.

Napjainkban két emléktábla és utcanév őrzi múltunkat 
Szilágysomlyón: a Báthory Istváné (1570-1586 között erdélyi 
fejedelem és Lengyelország királya), és a dr. Mártonfi Istváné,



a „mindenki orvosáé” . Korai árvasága életre nevelte ő t  Értett 
az asztalos, kőműves és cipész mesterségekhez. Kolozsvárt 
végezte az orvosi egyetemet 1920-ban. Terve volt Afrikába 
menni, bennszülötteket gyógyítani. Második Albert 
Schweitzer lehetett volna. Pályája során több mint 1500 sebé
szi beavatkozást végzett, az első röntgenkészüléket ő birtokol
ta. Szemfenék-vizsgálatokat, az akkoriban még ritka bor- 
darezekciókat hajtott végre. Saját laboratóriumában végzett 
vizelet-, gyomorsav-koncentráció- és vérképlet-vizsgálatot. 
Szenvedélyes bélyeggyűjtő, éremtanos is volt, rajztehetsége 
az orvosok körében páratlan volt. írásai többnyire az Orvosi 
Hetilapban jelentek meg. Kitűnő humora vitte rá a Keserű La
pu (Keserű Lapu, szilágysomlyói lap, Mártonfi István szer
kesztésében jelent meg.) kiadására. Egyházi és közéleti ember 
volt. Trianon után mehetett volna Szegedre tanítani, dolgozni. 
A szülőföldjén maradt, egyszemélyes intézményként.

Románia érdemes orvosi címét is megkapta, mely kisebb
ségi sorsban élő orvosnak jelentős elismerés volt. Fia, István, 
nyugalmazott agrármérnök és tanár, a város közismert szemé
lyisége, a magyar örmény hagyományok továbbvivője. Bő
vebben a készülő tanulmányomban.

A Duha család:
A Duhák Szamosújvárról származnak, mint általában a szi
lágysomlyói magyarörmény családok mindegyike.

Duha Tódor-Vártán (született 1821. március 1-én 
Szamosújvárt) megalapítója a Somlyói ágnak. Szülei Duha 
Kristóf és Csiky Róza, az örmény szertartású római katolikus



apostoli kormányzósághoz tartoztak. Keresztszülei főtiszte
lendő Gajzágó Kristóf és Bocsánczi Teréz. Duha Tódor 1849- 
ben már kereskedő és földbirtokos. Neje Csiky Veronika, fiuk 
Kristóf Tódor, született 1849. május 6-án, keresztszülei 
Gajzágó Erzsébet és Kasza Kopár Simon. Duha Kristóf és 
Fiedner Matild házasságából született Duha Jenő (1891), aki
nek házassága első unokatestvérével életet ad a ma is élő, az 
egyetlen 100%-ig örmény magyarnak, Duha Imrének. E csa
lád felmenői között elsősorban földbérlőket, földbirtokosokat, 
kereskedőket, városi tisztviselőket találunk. Pártolták a köz- 
művelődést, a magyar kultúrát. A kolozsvári magyar színészek 
gyakran 2-3 hetes kiszállásait mecénálták. A Duha családnak 
köszönhetően fordult meg a Szilágysomlyón E. Kovács Gyu
la, Szentgyörgyi István, Poór Lili, Tompa Sándor, Gróf Lász
ló (a kolozsvári színjátszás neves alakjai). A család egy része 
Szilágysomlyón él (Imre, leánya Gabriella, unokája Ágota), il
letve Nagyváradon (Géza és családja) és Magyarországon.

A Beteg család:
Özvegy Barabási Emőné (született Krasznán, 1926. szept. 

28.) a Beteg családra és rokonságra vonatkozó dokumentumok 
őrzője. Ő volt a vezetőm a helybeli római katolikus temetőben, 
ahol a sírkövek egy gazdag magyarörmény közösség múltjáról 
beszélnek.

Beteg Péter még Szamosújvárt született, fia, Márton, azon
ban már krasznai marhakereskedő és „székgazda” . Leánya 
Matild Zilahra ment férjhez Magyari Gézához, unokatestvére 
Bocsánczy Márton. A krasznai magyar Örménység az idő mú-



lásával egy nagy rokonsággá vált. A  temető adatai szerint ide 
temetkezett Beteg Lukács, felesége Korbuly Josefin, fiuk 
Lukács, Korbuly Antal (1863-1938), Kazatsay Mária, Gizella 
és Jolán (1922-1991), ez utóbbi Devota-apáca volt 
Szilágysomlyón. Luda Lukács (1864-1922), Veronika (1894- 
1925), ifj. Luda Lukács (1892-1942), Simonffy Teréz 
(Tolokán Lukácsné), a Lengyel család és mások.

A Domokosok között vendéglős is volt Csúcsán és ügyvéd 
is. Tolokán Lukács (1876-1944) fia, Miklós, hősi halált halt 
Sopron közelében 1945-ben. A többségében református 
Kraszna katolikus alapját ők képezték. Manapság a fent emlí
tett Barabási Emőnén kívül Nagy Károly (Luda család) és 
Marosi Zoltán képviseli a magyar- örmény hátramaradottakat. 
Nagy Károly közéleti tevékenysége a hatezer lelkes magyar 
közösségben meghatározó. Kraszna történelmével foglalko
zik, bélyegeket gyűjt.

A L ázár család:
A szilágynagyfalui-szilágysomlyói Lázárok legkiemelke

dőbb tagja Lázár Géza volt, aki 1923-ban a helyi magyar új
ságon kívül könyveket is nyomtatott a Bölöni Sándortól vásá
rolt gépeken. [Bölöni György Ady Endre barátja és támogató
ja  volt, kémeri (szilágysági magyar falu) földbirtokos család.] 
Lázár Géza 1930-tól távozik a laptól, majd 1941-től Udvari 
Józseffel együtt új életre keltűt a lapot Szilágysomlyó -  Tár
sadalmi és politikai hetilap címmel. Tudomásunk van arról, 
hogy Lázár Géza 1929-1933 között több újság szerkesztését is 
elvállalja: Gazeta de Dumineca, Plugul, Plugarul, Szilágysom-



lyó, Kis Tükör (Kolozsvár). A család leszármazottai ma is a 
városban élnek, római katolikusok, kórustagok, öntevékeny 
emberek.

A Szőcs család (ma Joikits):
Szőcs Mária (1874-1951) szamosújvári magyar örmény 

családból származott. Kolozsvárott élt, félje Joikits György 
(1869-1945), Nagybecskerekről került Erdélybe. Mindketten 
a Házsongárdban leltek örök nyugalmat. Gyermekeik: Helén 
(1899-1991), Olga, György (1903-1985), Mária, Lajos (1906- 
1997), Sárika (1912-), Sándor (1914-2000). Kora gyerekko
ruktól dolgoztak mindannyian. Helén és Olga a kereskedelem
ben, György borbély, Sárika női kalapos, Lajos, a szerző édes
apja, karbantartó lakatos a Dermata (régi megnevezése az ak
kori cipőgyárnak Kolozsvárott) gyárban. Sándor felsőbb ta
nulmányokat folytatott, a háború következtében nem fejezhet
te be a kereskedelmi akadémiát, 1945 után könyvelőként dol
gozott. A családban élő magyarörmény hagyomány szerint az 
elsőszülött gyereket, Helént, örmény katolikusnak keresztel
ték, míg a többieket római katolikusnak.

Helén és Sárika felkeresték Örményországot, meglátogat
ták Jerevánt, s bevallásuk szerint együtt sírtak a helybeliekkel 
a Szent Hegy, az Ararát láttán. Mindnyájan a magyar, elsősor
ban a kolozsvári kultúra bűvkörében éltek, rendszeresen jártak 
színházba, sokat olvastak, szép könyvtárral rendelkeztek. A 
magyarörmény eredettudat tovább él gyermekeikben, unoká
ikban: dr. Joikits Tibor (nyugalmazott főorvos, Algyógy, 
Szeben megye), Joikits Attila, történelemtanár Szilágysom-



lyón. Közéleti, szakmai és tudományos tevékenységét mint
egy kétszáz cikk, tanulmány bizonyítja. A  90-es években elin
dítója, vezetője volt az RMDSz-neknek, RMPSz-nek, az EME 
szilágysági fiókjának, a Partium emlékhely bizottságának, a 
Báthory István Alapítvány alapító-kuratóriumi tagja. Elisme
résben részesült az RM PSz országos vezetősége és a tíz éves 
RM DSz részéről is. Jelenleg a szilágysági magyarörmények 
történelmével foglalkozik, melyet örömteli, meggondolkodta
tó, s ugyanakkor fájdalmas feladatnak is tart, mert az elmúlás 
és a megmaradás sorskérdéseibe ütközik. Kalinovszki Dezső 
(nyugalmazott újságíró, mérnök, rádióriporter és író, Kolozs
vár), Budai Judit (született Geigely), Zágoni Melinda (tanár
nő, Kolozsvár, született Joikits), Tóth Klementina (tanítónő, 
Szilágysomlyó), mindketten Joikits Attila leányai, Vrannai 
István (TV riporter, operatőr, geológus, Kolozsvár), Budai B é
la (mérnök, Kolozsvár).

Zárósorokként álljanak itt Beder Tibor Gyalogosan Török
országban (Lásd Könyvészet) című munkájának példaértékű 
sorai: „Kilencvenhat éves édesanyám szülőfaluja Lisznyó és a 
hegyoldalban fekvő temető jut az eszembe. Immár húsz éve is 
elmúlt annak, hogy halottak napján minden évben kimegyünk 
a sírokhoz -  ahogy ő nevezi -  hogy az elődök síiját rendbe 
hozzuk, és elhelyezzük a kegyelet és megemlékezés virágait. 
Köztük anyai dédapám, Bedő Károly, volt járási szolgabíró és 
felesége, dédanyám, Zárug M ária örmény származású tanító
nő sírjára, aki 1828-ban született és 1896-ban, 68 éves korában 
halt meg. Nagyapám, aki ráeszmélésem előtt pár évvel (87 
éves korában) halt meg, a sírba vitte édesanyja, Zárug Mária



személyére, létére, eredetére vonatkozó minden információt és 
a családi iratok között sem találtam egyetlen rá vonatkozó 
mondatot sem. Minden, amit tudok, 1903-ban született édes
anyámtól hallottam ... Százhuszonöt évvel előbb élt szép
anyámnak a szülei még örményül beszéltek ... A sokat szen
vedett, hazánkba települt örmény népet idézi nekem, akik ma
gyarrá válásuk után is ragaszkodtak őseikhez.”
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Képek jegyzéke

1. Dr. Mártonfi István (1895-1967) 1 éves korában, 
édesapja Mártonfi Lajos

2. A Joikits család (a ’20-as évekből): A MAMA (szül: 
Szőcs Mária); gyermekei (balról jobbra): ül: Olga, a 
MAMA, Helén; áll: Lajos, Sárika, Sándor, Mária, György

3. A Beteg és a Medgyessy család sírhelyei.
Felvétel: Gombos Miklós

4. Korbuly Antalné (1871-1896) Kraszna.
Felvétel: Gombos Miklós

5. Kazatsay Gizella (1820-1994), Kraszna.
Felvétel: Gombos Miklós, 2000 júliusa

6. Kazatsay Gyula (1878-1937) és Korbuly Mária 
(1887-1971)

7. Korbuly Antal (1863-1938) Kraszna és Szenkovits Ilonka. 
Felvétel: Gombos Miklós

8. Luda Lukács (1864-1922) Kraszna.
Felvétel: Gombos Miklós, 2000

9. Mártonfi Zsigmond (1840-1886) Varsolc.
Felvétel: Gombos Miklós

Képek jegyzéke



10. Korbuly Hermina (1852-1925).
Felvétel: Gombos Miklós

11. Korbuly Márton (1952 -) Kraszna

12. Dr. Mártonfi István (1895-1967) Emléktábla a szülőházon. 
Elhelyezve 1995-ben, Szilágysomlyó.
Felvétel: Gombos Miklós

13. Dr. Mártonfi István emlékszoba (szülőház, Szilágysomlyó) 
Felvétel: Tóth János, 2000. júliusa

14. Dr. Mártonfi István emlékszoba a szülői házban.
Felvétel: Tóth János

15. Dr. Mártonfi István emlékszoba a szülői házban.
Felvétel: Tóth János

16. E.M.E. 1994. május: Imreh István, Csetri Elek (M.T.A. kül
ső tagjai), K iss András, főtitkár és a szerző (Joikits Attila)

17. E.M .E. találkozó -  Szilágysomlyó 1991: K iss András 
(takarva) főtitkár, Benkő Samu, alelnök és Joikits Attila











Miklósi Sikes Csaba, múzeumigazgató 

Örmény kutatások Erdélyben az 1980-as években

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megpróbálok beszélni a ’80-as évek erdélyi örmény kutatá

sairól, melyek nagyon érdekesen alakultak és úgy érzem, hogy 
egy sor tanulságot és üzenetet talán hordoznak önmagukban. 
Egy ilyen történet, Isten igazából, akkor hiteles, ha az ember a 
saját szemszögéből, az általa átélt dolgokról beszél, hát én is 
megpróbálok ezekről szólni és ha netalán az én mesém, az én 
történetem, ha néha groteszk lesz, meg abszurd, meg talán drá
mai, meg humoros, nem véletlen, ilyenek voltak azok az évek. 
Ott voltunk sokan, tudjuk, hogy alakult a dolog.

1970 január 1-étől a Kolozs megyei kutatóintézetben dol
goztam és a ’ 70-es évek végén főleg művelődéstörténeti és 
építészettörténeti kutatásokat végeztem. A  ’ 80-as évek elején, 
milyen érdekes az élet, valahol egész magas szinten kitalálták 
azt, hogy márpedig Szamosújvár városnak meg kell adni a 
kommunista arculatát. Hát ettől gondolom, hogy többen meg
ijedtek megyei szinten, voltak ott szakemberek is, és ennek ke
retén belül odatettek minket, történetesen engem is, hogy a 
műemlékileg védett belváros építészeti állományát kutassuk 
és erről egy anyagot készítsünk. Éreztük, hogy nem hajtott 
minket senki, hogy ez időhúzás, viszont nagyon jó l ki tudtuk 
használni az időt arra, hogy nekifogjunk Szamosújvár-kutatá-



sokat végezni. Ment is a dolog, mert több mint 60 épületet 
mértünk fel. Két csoportban dolgoztunk, de hát a másik kiko
pott, végülis Sóvágó János nevű kiváló építész volt a tervfő
nök, aki munka közben elhunyt és nekem kellett átvennem az 
ő munkáját, így ez volt az első nagy munkám, amit egyedül 
kellett befejeznem. Akkor derült ki, hogy a felmérés az nem 
nagy dolog, viszont nagyon nehezen ment a feldolgozás. S ak
kor, amikor nekifogtunk a szakirodalmat összeszedni, jöttünk 
rá, hogy mindaz, ami megjelent az utóbbi évtizedekben, az ál
talában a stílus felől közelíti meg a problémát. Elmondok egy 
példát. B. N agy Margit kiváló tanulmányát gondolom ismerik, 
amit még a szamosújvári nagy templomról írt. Igen ám, de ő a 
barokk oldaláról közelítette meg ezt az építéstörténetet. A  
mesterek, a mesterkörök, a stílus, nem pedig a  megrendelő, az 
örmények szempontjából. Megismertem Gabányi tanár urat, 
aki ekkor kapcsolódott be, akivel rengeteg napot töltöttem 
együtt, házról házra jártunk és mesélte a történeteket és így 
alakult át észrevétlenül az én szakmai kutatásom örmény ku
tatássá. Ezt csak tetézte az, hogy Kolozsváron élvén Murádin 
Jenő neve is felmerült, ő  mondta, hogy meg akar engem is
merni egy úr, Keresztes Zoltán. Persze Zoltánt mindenki is
merte, bohém, életteli ember volt és nagy tudású könyvszakér
tő. Találkoztunk Zolival és megismerkedtünk. Ő vetette föl 
azt, hogy mi lenne, ha tartanánk egy előadást Szamosújváron. 
Ő akkor írta meg a Keresztes család családfáját. Összekap
csoltuk a dolgokat, én beszéltem építészetről, ő pedig az örmé
nyekről. És itt jön az abszurd dolog a történetben. így  tartot
tuk meg az első előadást, melynek az volt a címe, hogy Ha



gyományos és modem városkép Gerlán. Mert akkor már nem 
lehetett használni a Szamosújvár nevet. Meglepetésünkre 
tényleg telt ház volt. És aztán nekifogtunk és sorozatban gyár
tottuk ezeket az előadásokat, és ide kapcsolódott be aztán 
Jakobovits Miklós. Többször járt már akkor Arméniában, Ör
ményországban. Ő beszélt a képzőművészetről. Legalább 20- 
30 előadást tartottunk: a rádióban, utaztunk rengeteget, aztán 
volt, hogy nekifogtunk 5 órakor Gyer-gyószentmiklóson, so
sem felejtem el, éjjel 3-kor mi még mondtuk a szöveget. Szé
dületes évek voltak. Ez új volt, világos. Megismertem a csa
ládfámat, de nem volt örmény benne. Zoli azt mondta, hogy 
addig fogja kutatni, amíg csak talál egy örményt, ez nem jött 
be. Engedjék meg, hogy felolvassak tőle, hiszen szegény Zoli 
meghalt, és mi kiváló kapcsolatba kerültünk. Mikor ezt nekem 
átadta, már leáldozóban volt a mi közös munkánk abban az ér
telemben, hogy túl voltunk a javán. A következőket írta az ő 
ákom-bákom írásával. Felolvasom: „Miklósi Sikes Csabának, 
baráti szeretettel, az örmény-ügy iránti vonzódásért és hálával 
a rokonszenvért az örmények nevében! 1987. decemberében, 
Kolozsvár.” Karácsonyra kaptam tőle. így alakult ki ez a kap
csolat. Utólag látva, tényleg nagy dolog volt. Mi nekifogtunk 
játszani és ezt az ügyet szolgálni.

Amellett, hogy Szam osújvár az első olyan település Er
délyben, ami rajzasztalnál készült, tervek szerint építették, 
döbbenetes látni, hogy mennyire bécsi hangulatot őriz. A  
szamosújvári örmények bizonyítani akartak, ők jó l érezték 
magukat, mert meg lehet nézni a dunántúli kisvárosokat, én 
most egy olyanban élek, alig 150 km-re Bécstől, Sümegen, és



kevésbé barokk, mint amilyen Szamosújvár. Fantasztikus pén
zeket áldoztak, fantasztikus mesterkört foglalkoztattak a 
szamosújvári örmények azért, hogy bebizonyítsák, hogy az az 
ő városuk. És mivelhogy ez a barokk szellemben történt, vilá
gos, hogy ezeket a stílusjegyeket követték. Tragédia volt látni, 
hogy ezekből a lakásokból kiköltöztek az örmény polgárok és 
nem az a baj, hogy ki költözött be, hanem az a baj, hogy az 
nem volt polgár. Nem tudom, hogy magyarázzam el, nem tud
ta, hogy miben lakik. Csak egy példát mondok a számtalanból. 
Olyan lakásokat mértünk fel, olyan házakat, ahol egyetlen egy 
40 nm-es szobát, amelynek volt két ablaka az utcára, átalakí
tották: két szoba, konyha, előszoba, és olyan család lakott ben
ne négy gyerekkel, akik a fürdővizet csak hallomásból ismer
ték. Tragédia. Megvették a szektások, nem tudom milyen fele
kezet, a Salamon-templomhoz közel a gyönyörű nagy épüle
tet, a legszebb pince - amiben életemben jártam - a ház alatt 
van, és eldicsekedtek, hogy ahány boltív, annyi színre volt 
festve, utána be volt rolnizva, és be volt csíkozva. És ők ebben 
érezték jó l magukat. A  másik tragédia pedig az, hogy azok, 
akiknek a kezükbe került Szamosújvár, nem tudtak vele bánni. 
Nem tudták a valós értékét értékelni. Az első húzás az volt, 
hogy eltüntették a gyönyörű kaput a templom elől. Lebontot
ták az árkádsoros piaccsamokot. É s beépítették, ahogy mi ak
kor neveztük, barokk hangulatú, neobarokk épületekkel. Ret
tenetesek voltak. És még két mozzanat. Sikerült jó  dolgot is 
csinálni. Két évig míg kutattuk, valahogy elmúlt ez a nagy 
bontási kedv a belvárosban, a központi szakemberek - értem 
ezen, hogy a bukaresti minisztériumban is voltak azért szak



emberek - hagyták, hogy matassunk a várossal és, hogy meg
ússza a belváros. Például Gabányi bácsinak köszönhető, aki 
egyik este kétségbe esetten felhívott, hogy „Csaba gyere, csi
náljunk valamit, mert le akarják bontani a Lászlófly-ház kapu
ját” . Ez egy zárt kapu, jött egy teherautó, nem fért be és úgy 
döntöttek, hogy lebontják. Éjjel telefonáltunk keresztül-kasul, 
sajnos nem sikerült leállítani ezt a dolgot. Előttem szólt vala
ki a Tódorffy-házról, a régi múzeum épületéről, bár én akkor 
nem voltam olyan pozícióban, hogy bármibe is beleszólhattam 
volna, de ezt akkor mi, akik Szamosújváron dolgoztunk, ku
darcként éltük meg, hogy az épületet nem tudtuk megmenteni. 
Holott a bejárata eredeti római kori oszlopokon volt, másodla
gos elhelyezésben, a bejárat felett ott volt a Balta család címe
re, eredetileg a Balta családé volt az épület. Később a Tódorffy 
családé lett házasságon keresztül. A Balta család 1762-ben ka
pott nemesi rangot, a legjobb erdélyi faragó faragta a címerkö
vüket. Az ablakokat velencei kalapos, turbános, emberfejes 
gyönyörű stukkók díszítették. Megzsarolták a várost és ezért 
bontották le, hiszen a Bogdánfíy ház, nagyon jól tudjuk, ott 
állt évekig, ha nem tíz évig levert vakolattal, állítólag kutatták 
az épületet, azt mondták a városnak, hogy csak akkor kapnak 
pénzt, hogy befejezzék és megmentsék a Bogdánfíy házat, ha 
ezt le lehet bontani. És ahogy tudjuk, a házat lebontották. Ott 
volt az örmény múzeum anyaga, teljesen megtizedelve. Lefény
képeztem akkor, hogy azok a gyönyörű faragott címerkövek, 
amiket ott őriztek és begyűjtötték a múzeumba, amit itt a Nem
zeti Múzeumban üvegbúra alatt tartottak volna a szakemberek, 
ott egymásra hányva, az udvar végében állt, hosszú évekig.



Végezetül, még erről az egész kutatásról csak annyit, ho
gyan alakulnak a dolgok. Kutatásaim közben Gabányi nagyon 
sokat segített, rengeteget beszélgettünk, tőle kaptam meg 
Korbuly Domokos címet, aki itt Budapesten, a Móricz Zsig- 
mond körtéren lakott. Ő állította össze és megjelentette ezt a 
nem túl méretes, de nagyon fontos könyvet: Örmény magyar 
bibliográfia magyar nyelven. 1986-ban jelent meg. Ebbe én is 
bekapcsolódtam nagy lelkesen, rengeteg anyagom van nekem 
is. Készültünk arra, hogy kiadjunk újra. Világos, hogy az sem 
lesz teljes, de még egy pár ezer újságcikket és egyéb, magyar 
nyelvű erdélyi bibliográfiát fog tartalmazni.

Hogy mi a hozama a mi munkánknak, arra egy jó  példa, 
hogy van egy kiváló művészettörténész Kolozsváron, Nikolai 
Szabó nevű úr, aki barokk szakos, ő is sokat foglalkozott 
Szamosújvárral. É s még egy nagyon fontos dolog történt, egy 
Virgil Popp nevű úr, most a művészettörténet tanszéken 
Szam osújvárból doktorált. Azok a felmérések, amiket Virgil 
Popp használt, azok a mi felméréseink, tehát az az alap, ami 
megvan, azt mi készítettük el. Mind a két munkának egy óri
ási baja van, hogy ezek az urak a szakma irányából közelítet
ték meg a város történetét, tehát a stílus, az épület, a boltív, a 
telekfelosztás nagyon precízen le van írva, csak hiányzik 
belőle a mecenatúra. Ez a  tragédiája és a nagy hiányossága 
ezeknek a munkáknak. Hiányzik, hogy ki a megrendelő, mi
ért születtek m eg e házak? Mert megrendelés nélkül nem kap
ni munkát. Bethlen Gábor mecenatúrája nélkül nem tudjuk 
meg, hogy mi az erdélyi reneszánsz. Itt is ez a gond, féllábu a 
tanulmány.



Legeslegvégül, még egy dolgot a levéltárakról. Szó volt a 
bécsi levéltárról, szó volt a brassói levéltárról, hadd mondjak 
két szót a kolozsvári levéltárról. Hát az nem eshetett meg, 
hogy nem engednek be, mert volt 30 pecsétes papírom. Been
gedtek a levéltárba és K iss András levéltáros révén nekem járt 
a kezemben Szongott hagyatéka, amiről Szongott azt írta, 
hogy 12 szekérrel vitték be az ő házába. Bent van Kolozsvá
ron a levéltárban. Hiába volt a kezemben, egy embert nem ta
láltunk, aki örményül tud és egyébként is egy akadémiai inté
zetnek lenne az munkája, hogy azt a töméntelen anyagot fel
dolgozza. Ezért próbálkoztam a múlt század végiekkel, mert 
gyakorlatilag csak az 1860-as 1870-es években válnak a köz- 
igazgatási iratok is Szamosújváron mind magyarnyelvűvé, így 
számomra is hozzáférhetővé. Igen ám, csak született egy olyan 
törvény Romániában, hogy naponta 25 iratot adnak ki. Aki le
véltári kutatást végez, az tudja, hogy mi az a 25 papír, kb. 
2500-at lehet megnézni egy nap. Nagyon kemény volt már ab
ban az időben a városi adminisztráció, mindenre kérelmet kel
lett beadni az építkezési hivatalhoz. Ha egy kéményt akart épí
teni az ember, vagy akár egy latrinát. Nagyon izgalmas lett 
volna, pl. hogy a Fő térnek nagyon sok századvégi épülete 
van, hátha ezekre vissza lehetett volna menni: mik voltak az
előtt pontosan, és kik voltak az építtetői és legalább a mester- 
körből lehetett volna valamit kiokoskodni. De egyszerűen le
hetetlenség volt kutatni, mert 25 papír kb. 5 perc. Nekifogtam, 
de abba kellett hagynom.

Érdekes volna átnézni a Szilágyság anyagát is, ez itt el
hangzott. Nekem megadatott az is, hogy a szilágysági népi



építészetet kutassam. Kicsi a világ, nagyon jó  volt hallani azo
kat a neveket, akiknél általában aludtam és akikkel kiváló csa
ládi kapcsolatba kerültünk. De építészetben én örmény nyo
mokat nem találtam a Szilágyságban. Örmény nyomok vannak 
Erzsébetvárosban, ami sajátos, van persze Gyergyóban és kör
nyékén, ahol markánsan megjelenik, de ott is nagyon pontosan 
kell tudni, hogy az ember mit keres, mert ezek a stílusok ke
verednek, az építkezés apolitikus volt, olyan értelemben, hogy 
az építtető zsebe határozta meg ugyanakkor az igényszintjét. 
Ezek ennyire egyszerű és összetett dolgok. Az a tragédiája a 
mi életünknek, hogy amikor már az ember túl van az 50-en és 
már tudja, hogy mit kéne csinálni, akkor rettenetes dolog Sü
megről őrizni Szamosújvár dokumentációját. Ugyanis mire 
utánajártam, az intézetünk megszűnt, szétesett és a 
szamosújvári anyagot én őrzöm Sümegen. Ez végszónak is azt 
hiszem elég.
Köszönöm, hogy meghallgattak!



Lukács Mária, múzeumigazgató 

A Tarisznyás Márton múzeum örmény emlékei

Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!
Amikor a Tarisnyás Márton Múzeum örmény emlékeiről 

beszélünk, akkor talán érdemes lenne megemlíteni, vissza
nyúlni a gyökerekhez, az első múzeumi gyűjteményt, ami 
Gyergyószentmiklóson összeállt a század elején 1902-ben, 
aminek a gyűjtésében nagy-nagy részt vállalt Vákár P. Artúr 
annak idején, szintén egy gyergyószentmiklósi örmény. Ez az 
első gyűjtemény sajnos az első világháború alatt teljesen el
pusztult, úgyhogy semmit nem tudunk róla, csak amit korabe
li újságokból, cikkekből megtudhattunk. Kb. 3000-4000 tár
gya volt ennek az első gyergyószentmiklósi múzeumnak. 
Majd utána, 1950-ben, '51, '52-ben kezdik újra gyűjteni az 
anyagot, először Csibi Andor és Bálint Ákos, aminek a gyűj
tésébe belekapcsolódik Tarisznyás Márton. És itt jön be az ör
mény Tarisznyás Márton, aki akkor harmadéves egyetemi 
hallgató volt Kolozsváron. Tarisznyás Márton, mikor befejez
te az egyetemet, nagyon megszerette ezt a múzeumi munkát és 
úgy gondolta, hogy a múzeumhoz kerül. De sajnos nem a mú
zeumhoz került, hanem a Duna kanálishoz egy kicsi kerülővel. 
Mert letartóztatták 1953-ban. Romániában egy nagy letartóz- 
tatási hullám volt, a magyar értelmiségiek körében. Akkor vit
ték el Márton Áront is. 1956-ban szabadult Tarisznyás Már
ton. Közben megalakult a gyűjtemény, hivatalosan is megala



kították az intézményt, de még nem volt sem épület, sem ember, 
tehát múzeológus, aki ezt vezette volna. És akkor Tarisznyás 
Márton - szintén egy pici kerülővel - mert eredetileg tanár lett 
egy iskolában vagy egy évig. Azután a  múzeumhoz került Ezt 
a gyűjteményt, amit most lehet látni Gyergyószentmiklóson, ezt 
az ő gyűjteményeként is lehet kezelni, hiszen 90%-ban az ő 
munkája. Járta a  falvakat és összegyűjtötte az anyagot

Maga az épület, amiben a gyűjtemények jelenleg el vannak 
helyezve, m aga is egy örmény épület. Műemlék épület. 1776- 
ban kezdte építeni Vertán István, egy gyergyószentmiklósi ör
mény kereskedő, aki belebukott vagy az építkezésbe, vagy a 
kereskedésbe, ezt nem lehet pontosan tudni, mindenesetre 
annyira belebukott, hogy kénytelen volt eladni a házat Kövér 
Kajetánnak. Kövér Kajetán befejezi az építkezést, de ő is egy 
adott pillanatban eljön „nemes M agyarországra", így jelenik 
meg a szövegben, birtokot vásárolnak Magyarországon. Eh
hez hozzá kell tenni, hogy ekkor a Székelyföldön idegen nem 
vásárolhatott földet, a székely törvények ezt megakadályoz
ták, úgyhogy csak bérbe lehetett a földeket venni. Magyaror
szágon viszont nem, ott meg lehetett vásárolni a birtokot. A  
Kövér család kitelepszik Magyarországra, fölöslegessé válik a 
gyergyószentmiklósi épület és eladják 1821-ben 10,000 ara
nyért a székely határőrségnek, gyakorlatilag az osztrák hadse
regnek. Utána ebben a házban működik a katonaság, egészen 
az im périum váltásig,' 18-ig. Utána adóhivatal, tűzoltóság, vé
gül ’ 62-ben kapta meg a múzeum az épületet. Egy örmény ál
tal összegyűjtött anyagot kezelünk, egy örmény házban, egy 
félig-meddig örmény városban.



Nyolc gyűjteményben vannak a tárgyak elosztva. Majdnem 
mindegyikben akadnak természetesen örmény tárgyak, vagy 
örmény eredetűek vagy örmények által használt tárgyak.

Rátérnék a levéltári anyagunkra. Tudniillik a helyzet az, 
hogy a múzeum tárgyakat őriz és a tárgyak hordozzák a szel
lemi értéket. A  levéltári anyagot is tárgyként kezeljük a  múze
umban, hiszen az papír, egy tárgy, ami nagyon hamar degradá
lódik, tehát amivel rengeteg konzerválási gondok vannak. Ha 
eltűnt a papír, tönkrement, megpenészedett, elég vagy ehhez 
hasonlók, akkor már a rá írt szellemi értékekhez sem tudunk 
hozzájutni. Itt már elhangzott az, hogy milyen nehéz egy le
véltárba bejutni, hát még ha ott már nincs is meg az a bizonyos 
irat, amit az ember keres. A  Tarisznyás Márton Múzeumban 
elsősorban a levéltári anyag érdekes és értékes. A  Mercantile 
Fórumnak levelei, iratai, kérvényei, különböző hatóságokhoz 
írt leiratai, melyek megtalálhatók a múzeum birtokában. A M. 
F.-ról sajnos elég szórványos adatokat találtam. Én pillanat
nyilag nem találtam egy összefogó munkát, ami a M. F.-mal, 
tehát a örmény compániával foglalkozna. Lehet, hogy van, ak
kor kérem, hívják fel a figyelmemet rá.

Az örmény compania nagyon érdekes, specifikus örmény 
autonómia rendszer volt. Amikor Apafi Mihály, 1672-ben az 
örményeket beengedi az országba, már 1680-ban különböző 
kiváltságokat ad az örményeknek. Ez egy nagyon jó l átgondolt 
politikai folyamat, hiszen egy államvezető, ha azt akarja, hogy 
egy tehetséges, országa számára hasznos népcsoport az ország
ban bent maradjon és ott dolgozzon, az ország számára termel
jen, akkor olyan körülményeket teremt, hogy az a népcsoport



ott nagyon jó l érezze magát és ne vándoroljon tovább, mert hi
szen lehetett volna tovább is menni.

A z örmény compániát viszont nem Apafi Mihály szervez
te meg, ezt az örmények saját maguk szervezték meg, saját 
maguknak. Apafi Mihállyal csak elismertették, ez azt jelentet
te, hogy az örmény compania egy közigazgatási és egyházi 
egységet alkotott. A  saját belügyeit intézte, az adókat egysége
sen szedték össze. Volt egy örmény bíró, ennek a compániának 
a feje, és tanácsosok, akik vezették az ügyeket. Az örmények 
egymás közti, apró-cseprő peres ügyeit is az örmény bíró in
tézte, de viszont, ha a székelységgel vagy külső emberekkel 
volt probléma, akkor is elsősorban az örmény bíróhoz kellett 
fordulni, és az örmény bíró fordult aztán a csíki királybíróhoz, 
aki elintézte. Közösen intézték az ügyeket. Elsősorban az ör
mény bíró intézte az örmények ügyeit. A világ felé kifelé az 
örmény bíró képviselte ennek az örmény közösségnek a bel
ügyeit, amibe nem szóltak bele a hatóságok.

Felvázoltam egy pár szemelvényt ebből a  levéltári anyag
ból. Nincs teljesen rendezve az anyag, ezt is meg kell mond
jam . Én már nekiálltam, de elég hosszadalmas ezeket az irato
kat úgy elrendezni, hogy a kutatás számára hozzáférhető le
gyen. Ha bárki idegen kutató bejön, én meg tudtam mondani 
neki, hogy ha valamit keres, azt hol találja. Nagyjából ez a fo
lyamat a vége felé jár.

Hoztam szemelvényeket, hogy bemutassam, miket lehet ol
vasni ezekben az örmény compania irataiban. Például: vannak 
adólisták, hogy ki mennyit adózott egy bizonyos évben, ezek 
megvannak örményül is, de megvannak magyarul is. Nagyon



érdekes, hogy az adót globálisan vetették ki az egész örmény 
közösségre, és az örmény bíró leosztotta személy szerint, és 
akik szegények voltak, azoknak az adóját a gazdagabbak fizet
ték ki, tehát azt elosztották. Együtt fizették ki az örménység 
adóját. Végrendeletek vannak, bennük egész listák, hogy mit 
hagyományoztak. Nagyon érdekes a kutatás számára egy-egy 
ilyen végrendelet. Például van olyan irat, hogy Szőcs Antal 
Szentdomokosról meg akarja vásárolni Száva Antal által ha
szonbérbe vett telket, míg az utóbbi kéri a Fórumot, büntesse 
meg, hiszen örmény az örményt nem játszhatja ki. Az ered
mény az lett, hogy a két örményt a Fórum elé citálták és a le
endő vevő elállt a vásártól.

Egy másik nagyon érdekes dolog, ugyancsak 1842-ből, jött 
egy olyan rendelet, hogy a helyi katonatiszteknek elővásárlási 
jogot kell biztosítani a húsra. Tehát a mészárosok, amikor le
vágják a marhát és kimérték a húst - rengeteg örmény mészá
ros volt Gyergyószentmiklóson - addig nem adhattak el a hús
ból senkinek semmit, amíg a helyi katonatisztek nem jöttek és 
nem vásároltak. Ez egy rettenetes dolog lehetett, akkoriban 
nem volt se hűtő, se mélyhűtő, a húst frissen ki kellett mérni 
minél gyorsabban és akkor váiják, hogy a tiszt urak jönnek 
vagy nem jönnek vásárolni. Na ebben az ügyben millió iratot 
ír a  főnök a katonasághoz, a királybíróhoz, pro és kontra, hogy 
oldják fel ezt a rettenetes gazdasági helyzetet.

Például adócsökkentést kémek a Fórumon keresztül. Nem 
is egy ilyen adócsökkentésre beadott kérelem van, hogy meg
özvegyült valaki vagy adósságba keveredett, nem tudja kifi
zetni, csökkentsék az adóját. Erre visszaírnak az örmény bíró



nak, hogy nézzen már utána, tényleg olyan szegény-e vagy 
csak mondja az illető, aki kéri az adócsökkentést. Az örmény 
bíró köteles volt ezt kivizsgálni és továbbítani.

Van például bizonyítvány: Szarukán Márton ’41-ben érke
zett haza Magyarországról, ahol marhakereskedelemmel fog
lalkozott.

Egy nagyon érdekes értesítés az örmény bírónak a csíki ki
rálybírótól, hogy Havasalföldön könnyebb aranyak vannak for
galomban. Ez azt jelenti, hogy hamisak, és az örmények jó l fi
gyeljenek oda, amikor a pénzt átveszik, nehogy őáltaluk Erdély
be bekerüljön ez a könnyebb arany.

Ezek apró szemelvények voltak, hogy miket lehet az irattá
runkban megtalálni és igazán érdemes lenne ott kutatni. Én sze
mély szerint nem foglalkozom kutatással, történelmet végeztem 
ugyan, de restaurátor vagyok.

A levéltári anyagon kívül vannak könyveink, örményül ki
adott könyveink, imakönyveink. M ég Fogolyén atyának is ki
csit régies és nehezen olvasható. Kézzel írott örmény szövege
ink vannak, útlevelek Moldovából, marhakereskedőknek. Szó
val rengeteg ilyen típusú anyag.

Tárgyi anyagunkból meg kéne említsem a Bocsánczy- 
család hozományos ládáját, ami Tarisznyás Márton könyvé
ben is le van fényképezve, s amely 1790-ből származik. Egy 
bőrborítású, fából készült, rézveretes, csodálatosan szép láda, 
ami most van restaurálás alatt.

Áttérnék ezek után egy épített emlékműre. A Csobót he
gyen, ami ott van Gyergyószentmiklós mellett, létezik a mai 
napig is két kápolna. Egy római katolikus és egy örmény ká



polna. A  Csobót hegyi örmény kápolnát 1746-ban építtette 
Tódor János és felesége. Tódor János akkor az örmény com- 
pániának volt a bírója. A  kápolna 5.31 x  5.60 m széles, tehát 
egy kis ékszer, mondhatnám. A  kápolna mennyezete festett 
kazettás volt, fából, növényi motívumokkal kifestve, zöld, fe
hér, fekete, barna színekkel. És felirat is van a mennyezeten, 
így szól: „Nemes Szentmiklósnak idáig lakója, örmény com- 
pánia főmegyebírája, nemes Tódor János uram és kedves pár
ja  Tódor Virág ... Istentől adatott szép gyermekeivel, úgymint 
Tódor Gergely és felesége Seregete Annával egy szívvel, lé
lekkel, csak Istenhez való buzgó szeretettel, e kúp kápolnács- 
kát itten felemelték, magok költségekkel, s felékesítették, 
alomizsnájokat bőven tévesztették, mert Krisztus Nagy Any
ját Istenben szerették” .

Ennek a kápolnának a festett mennyezetét - miután 1940-ig 
használták a kápolnát és utána a háború alatt megrongálódott - 
1965-ben Tarisznyás Márton beszállíttatta a múzeumba. Most, 
ami még megmaradt ebből a festett mennyezetből, az ott van 
a múzeumban és úgyszintén próbálunk pénzt szerezni a resta
urálására. A  kápolnát én most a konferencia előtt megnéztem, 
csak a falai vannak meg. Csodálatos kicsi barokk kápolna, bár 
már nincs teteje, beesik az eső. Mellette van a másik kápolna, 
ami úgyszintén elég szörnyű állapotban volt - annak is leesett 
a teteje és kirabolták -, de a római katolikus kápolnát az idén 
befedték. Az örmény az még romos állapotban maradt. Buslig 
György azt mondta nekem, hogy annak idején nemcsak az ör
mény kápolnát emelték az örmények, hanem a katolikus ká
polnához is adományoztak pénzt Különben, ami a kápolna



építéseket illeti, ugyancsak a levéltárunkban van egy nyugta, 
hogy a borszéki katolikus templom részére az örmények által 
összegyűjtött adományt átvették, 1842-ben.

Ezek lennének a múzeumban őrzött emlékek. Viszont fel 
szeretném hívni a figyelmet, hogy gondolom nemcsak Gyer- 
gyószentm iklóson - de én az ottani helyzetről beszélek -, 
nemcsak a múzeumban vannak örmény emlékek, hanem a 
parókián is. A  múzeum mint intézmény, teljesen nyilvánva
ló, hogy 1989 után nem avatkozhat bele abba, hogy mi tör
ténik egy parókián. Az egy m ásik intézmény. Ugyanakkor 
nagyon sajnálatos, az embernek vérzik a szíve, amikor látja, 
hogy azokat a tárgyakat, műkincseket, műtárgyakat nem 
megfelelőképpen tárolják a parókián. A z ember a legna
gyobb őszinteséggel és minden tudásával szeretne segíteni 
és kimondott elzárkózás történik, alig  akarják megmutatni 
azt az anyagot. Amikor megmutatták - én sajnálom, hogy ha 
el fog menni a híre Gyergyószentmiklósra -, egy fából ké
szült keresztútja van Gyergyószentmiklósnak, melyet a 
XV III. században faragtak, szú ette szekrény mellé van be
állítva, folyik ki a fűrészpor belőle. Mondtuk, hogy egy má
sik terembe kéne eltenni, ne itt legyen. Az idén pont ugyan
ott van. Elhiszem, hogy félnek, de így a tárgyak tönkre fog
nak menni.

Jakobovits M iklós restaurált Gyergyószentmiklóson egy 
zászlót, az jó l megvan. Mikor a képeket el akarta vinni, ingyen 
megcsinálta volna, leállította a rendőrség, amikor vitték volna 
el a parókiáról. Ez most volt 3 évvel ezelőtt. Azóta is ott van
nak a képek rossz állapotban.



Ami a múzeumban lévő tárgyakat illeti, kimondottan min
den erőnket arra összpontosítjuk, hogy a tárgyakat megóvjuk 
az enyészettől, hogy majd a kutatók, ha jönnek, akkor kutat
hatják, de ha tönkre ment a tárgy, akkor már nincs mit kutatni. 
Ez mindenkinek legyen nagyon világos. Megmaradunk a folk
lórnál, az elbeszélő momentumoknál, hogy elmondjuk, milyen 
volt, de a tárgyakat kell megmentsük. A  Bibliákat kell meg
mentsük, amik még vannak az örmény parókián, a Mercantile 
Fórum iratait, mert ott is van nagyon sok belőle. És egyéb ira
tok és zászlók, festmények.
Köszönöm szépen!





Tarisnyás Csilla,
a Pro Armenia Alapítvány elnöke

Akár csak az egyének, úgy az államok és a városok életé
ben is vannak a Gondviselés által elérhető évfordulók, ame
lyeknek méltó megünneplése kötelességszerű feladatként há
rul a mindenkori nemzedékek számára. Az Erdélybe települt 
örmények által 1700-ban alapított Szamosújvár városa 2000- 
ben tölti be születésének és fennállásának 3. évszázadát, amely 
különleges alkalom eddigi életutunk eseményeinek felidézésé
re, megvalósításainak számbavételére és kiértékelésére. Mind
ezek jelenkori létünk és további teendőink kijelölésének alap
jait is képezhetik.

Az örmény-magyar, a későbbi időkben magyar-örmény, 
egy számottevően kisebb erdélyi közösség szellemiekben gaz
dag, folyamatosan kifejtett munkásságára kell felhívjuk az 
önök figyelm ét Adott tényként kell fogadnunk, hogy a polgá
ri értelmiség élete Európa szerte a városokhoz kapcsolódik. 
Mert a polgári műveltség intézményeit és otthonukat itt talál
ták meg. A  kibontakozásra és további fejlődésre itt kínálkozott 
fel az optimális lehetőség.

A  város nemcsak az iparnak, kereskedésnek, szolgáltatások
nak volt jellemző területe, hanem a művelődés és tudományos 
élet itt talált magának intézményesített keretek között életteret.



Az erdélyi örmények magyar anyanyelvű művelődési életé
nek egyik alapvető jellemvonását kell abban látnunk, hogy e 
közösség értelmiséget formáló hátországa már a kezdetektől 
fogva város volt. E sajátosságot az erdélyi örmények kizáróla
gosan urbánus életvitele, az áru, pénz és hitelgazdálkodás s az 
ezzel szorosan összefüggő városi polgári mentalitás alakította 
az idők folyamán.

Az örmények Apafi Mihály fejedelem hívására 1672-ben 
jelentek meg Erdélyben. Foglalkozásukra nézve túlnyomóan 
kereskedők és iparosok voltak. Csoportjaik több helyen tele
pedtek le. Egy részük 1700-ban megvásárolta a szamosújvári 
vártól délre eső részt, Gerla falu helyét, városépítés céljára. A 
vételárat a kincstárnak részletekben törlesztették és Mária Te
rézia uralkodása alatt az utolsót is kifizették. Itt épült fel 15 év 
szorgalmas munkájával Szamosújvár, az erdélyi örmények iga
zi metropolisza. A  magukkal hozott vagyon az iparral és ke
reskedéssel foglalkozó örmények kezén megkétszereződött. A  
gazdasági és vagyoni fellendüléssel egy időben a szamosújvári 
és erdélyi örmények a művelődési életnek katalizátorai voltak. 
1769-ben egy magyar nyelvművelő társaság alapításának cél
jára 4000 Ft-os összeget tettek le, majd 1805-ben a kolozsvári 
magyar színház építésére 1000 Ft-ot adományoztak.

Hosszú lenne felsorolni azok neveit, akik e diaszpórából ki
emelkedve a köz- és művelődési élet első vonalába emelked
tek és tevékenykedtek. Tényként kell elfogadnunk, hogy értel
miségi réteg csak abban a társadalomban emelkedik ki, ahol az 
intézményes kereteket a társadalom megteremti és hivatásá
nak megfelelően működteti.



A  szamosújvári magyar-örmények művelődési életének 
nagy korszaka közvetlenül a századforduló előtt és a század- 
fordulón volt, 1880 és 1907 között. Iskolák, levéltárak, kaszi
nók, könyvtárak, gyűjtemények, mi több nyomdák, lapok lé
teztek. Todorán Endre 1883-ban alapított könyvnyomdája eb
ben az időszakban működött. Ebben az időszakban fejtette ki 
tevékenységét Lukácsi Kristóf, Szongott Kristóf, Gajzágó 
László, Bárány Lukács, Temesvári János, Onstein József, 
Hermann Ottó és M erza Gyula. Az azóta eltelt időszak törté
nelmi sorsfordulói valamilyen formában a hely művelődési 
életének lüktetésére is kihatottak.

A nagy egyéniségek eltűnése szinte pótolhatatlan űrt ha
gyott maga után, melyek leginkább az újrakezdés nehézségei
ben szinte nap, mint nap kiütköznek. Művelődési életünk újra- 
lendítését legfontosabb köznapi célkitűzéseink közé sorolhat
juk, melyet csak alaposan képzett szakembergárda irányítása 
mellett képzelhetünk el. A  civil társadalom szubjektumai au
tonóm, önálló vállalkozásra képes és arra hajlandó, méltósá
gukban és szabadságukban nem sértett, kultúrájukat gyakorol
ni tudó, véleményt formáló, kommunikáló, konszenzust kere
ső, felelős egyének. A z ő meglétük elengedhetetlen, cselekvé
sük létfontosságú, a  megjelenésük nem független a történelmi 
hagyományoktól, a meglévő norma- és értékrendszerektől, az 
általános, a  politikai, a gazdasági, kulturális és civilizációs kö
rülményektől.

E gy  társadalmon belüli kulturális, vallási, civilizációs kü
lönbségek jelentősen befolyásolják mind a jelent, mind a jövőt 
és az sem mellékes, hogy a kormánynak, a központi politikai



hatalomnak milyen szándékai vannak a civil társadalmat illető
en. Akadályozza vagy segíti annak szervezését, megerősödését.

Felvezetésem több okból is vázlatos lehet csupán, de lehe
tővé teszi azon általános keretek megjelölését, amelyben a ro
mániai magyarságnak kell civil társadalmat építenie. Társadal
mát, mely korántsem független az össztársadalom adta lehető
ségektől, korlátoktól és kényszerűségektől. Ugyanakkor ez a 
keret a vizsgálódásokat is behatárolja, m egadja és értékeli a  vi
szonyítási szempontokat. Nem új megállapítás az sem, hogy a 
romániai magyarság a X X . századot különleges helyzetben él
te át. Az 1989-es változások részben megteremtették annak az 
elvi és részben gyakorlati lehetőségét is, hogy nemzeti önazo
nosságát több mint 4 évtizedes elnyomás után újra szabadon 
alakíthassa.

Az 1990-es években Keresztes Zoltán a Szongott K ristóf 
által alapított Armenia, magyarörmény időszaki szemlét 
(1887-1909) újraindította, megpróbálta a  lehetetlent. Felkeres
te az erdélyi örmény családokat, hogy az elfelejtett erdélyi ör
mény hagyományokat revitalizálja. Ő volt az, aki kezdemé
nyezte és erkölcsi kötelességének tartotta a feledés homályába 
veszett erdélyi örmény kultúra ápolását, utat mutatva a jövő 
nemzedékek számára. Erdélyben örvendetes tény az, hogy az 
örmény származásúak alapítványok létesítése által próbálják 
összeszerveződésük anyagi alapját megteremteni, amelyek ré
vén szervezett keretek között működhetnek és fejthetik ki te
vékenységüket. A  Pro Armenia Alapítvány is ide sorolható. 
Célkitűzései az erdélyi örmény eredetű családok számbavéte
le, szoros kapcsolat és együttműködés a diaszpóra alapítvá



nyaival. Az erdélyi örmény kultúra ápolása, kiállítások szerve
zése, örmény napok szervezése, Erdély örmény kultúrával 
kapcsolatos műemlékei, műalkotások restaurálása, könyv- 
nyomtatás. Hogy mit sikerült eddig megvalósítani?

Az Armenia magyar-örmény időszaki szemle 33. száma is 
napvilágot látott. Tárlatokat szerveztünk. Reméljük, hogy ígére
tünket betarthatjuk és könyvbemutatóra is sor kerülhet az idén. 
Kiss Ferenc Népi csodás történetek című könyve, melynek a 
nyomtatását az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület bizto
sítja. Az lenne igazán teljesítmény részünkről, ha Szamosújvár 
képes története napvilágot látna. Sajnos a jelenleg létező összeg 
még mindig nem biztosítja a nyomtatás költségeit.

Eddigi támogatóink, akiknek egyúttal köszönetét mondha
tunk: az Illyés Közalapítvány, a Budapesti Örmény Kisebbsé
gi Önkormányzatok Társulása, Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület. Köszönettel tartozunk dr. Simay Attilá
nak, Szálasi Ferenc vállalkozónak Székelyudvarhelyről, és Za
kariás úrnak Csíkszépvízről, aki a Harbau-cég vezetője. Ebben 
a zaklatott világban megint szükség lenne a felvilágosodás kor
szakára, hiszen kevesen ismerik a szavak, fogalmak értelmét.

Az örmény-magyar alapítványok új irányzatot indíthatná
nak el a romániai politikai viszonylatokban, ehhez igazán oda 
kell figyelni az alakuló folyamatokra. Abban az esetben, ha a 
viszonyok pólusaira tekintünk, az erdélyi alapítványoknak po
zitív együttműködése kell hogy legyen az egyházzal és az 
RMDSZ-szel.

Az RMDSZ-politikusok jelentős arányban vállalnak vezető 
szerepet a civil szféra szervezeteinek vezetőségében vagy tá-



írogatják a különböző szervezetek működését. A z RM DSZ 
helyi vagy vezető politikusainak ez a kettős szerepköre éppen 
az egyik lényeges tényező, amely biztosíthatja az RM DSZ in
tegrátori szerepét. K ós Károly szellemét idézve zárom sorai
mat: „Szám ba kell venni erőinket, szerveznünk kell a munkát, 
tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni.”
Köszönöm!



Lengyel Mária,
TÉKA Közművelődési Alapítvány 

A szamosújvári örmény temető 
(társszerző: Balázs Bécsi Attila)

Azzal kezdem, hogy fölidézem Szongotth K ristóf monog
ráfiájának mottóját: „Itt a holtak élnek s a némák beszélnek”  - 
de meddig beszélnek a sírkövek? Addig, amíg valahogy rend
be tudjuk tartani a régi síremlékeinket Az a szerencse ért, 
hogy 1991-ben a Govrik Gerő (Govrik érsek) unokaöccse és 
felesége Pongrátz Klotild (kik gyerektelenek voltak) hagyaté
kából, aminek én lettem megbízottja, végrehajtója, sikerült 
megrenováltatni a Salamon-templomot kívül-belül és kifestet
ni, a temetőbe 117 sírkövet, melyek már elhagyottak voltak, 
felállíttatni, kiásni a síremlékeket, kőkoporsókat, kidőlt köve
k e t Gabányi János segített a kövek egy részének a feliratát 
megfesteni, de sajnos megbetegedett és nemsokára meghalt. A  
nagy templom alatti kicsi és nagy kriptát is megjavíttattuk, sok 
tábla ki volt esve. N agy nevek, régi nagy emberek, akikre csak 
büszkék lehetünk, nyugszanak a kövek alatt.

A  nyáron itt voltam fent Pesten a határon kívüli magyar ci
vil szervezetek konferenciáján s ott találkoztam Dukrét Géza 
nagyváradi történésszel, ki bemutatott egy könyvet a partiumi 
temetőkről. Eszembe jutott, milyen jó  volna, ha nekünk is si
kerüké ilyesmit kiadni addig, amíg megvannak a kövek és 
nem porladnak el, s nem tűnnek el a nevek.



Hoztam pár felvételt a sírokról s beszéltem Balázs Bécsi 
Attilával, aki történelem szakos tanár és a szamosújvári Téka 
Alapítvány elnöke. Ő elvállalná a szöveg megírását, a fotókat 
megcsináltatnánk, s felkérnénk Murádin Jenő művészettörté
nészt a lektorálásra. Ezért kérném az itt élő magyarörmény ba
rátainkat, kiknek ősei ott nyugszanak Erdélyben, nyújtsanak 
segítséget, hogy e könyvet ki tudjuk adni.

A  múlt napokban láttam egy kisfilmet a Csemátonban élő 
Hauszmann testvérekről, akik nemzedékeken keresztül gyűj
tik a Székelyföld háztáji eszközeit és néprajzát s őket idézem: 
„azért csinálják, mert gyökerek nélkül nem lehet élni“ .

Megköszönöm az Elnök asszonynak a meghívást, hogy al
kalmam volt elmondani a fentieket





S z a m o sú jv á r i ö rm én y  tem ető



P. Vahan Hovagimian örmény katolikus lelkész, 
mechitarista szerzetes 

Örmény katolikus liturgia

Szeretettel üdvözlöm a jelenlévőket, ezzel a köszöntéssel 
„Dicsértessék a Jézus Krisztust". Az örmény liturgiáról s az 
egyházról fogok beszélni. Köszönöm, hogy jelen lehetek a 
konferencián. Nagy hibának tartanám, ha a liturgiát az ide vo
natkozó örmény történelmi adatok nélkül mondanám el, mert 
e nélkül nem volna érhető.

Nekünk nagyon régi a történelmünk, M eszrop Hoszroveci 
megpróbálta visszavezetni egészen Ádámig és Éváig az ör
mény történelmet, de ebben - értelemszerűen - bizonyos fel- 
tételezések találhatóak. E feltételezések szerint pl. a Názáreti 
Jézus is részben örmény lenne.

Valójában Krisztus előtt 518 volt az első év, amikor először 
felbukkannak az örmény nevek, később pontosították 590-re 
az évszámot. Amit viszont pontosan tudunk: 301-ben lettek 
keresztények az örmények.

Tehát most ünnepli az örmény nép a kereszténység felvétel
ének 1700 éves évfordulóját. Kívánatosnak tartom, hogy ez a 
közösség is ezt a nagy évfordulót, jubileumot megünnepelje. 
Ugyancsak 2001. év az évfordulója annak, hogy 300 évvel ez
előtt a mechitarista rend megalakult.

Manapság 7-8 millió örményt feltételeznek a világban. M i
vel szétszórva élnek a  világban, ezért pontosan nem lehet



m egállapítani, mennyien is vannak. Kérdés, vajon miért szóró
dott szét ennyire az örmény nemzet a világban? Két okra ve
zethető vissza. Az egyik, mivel az örmények kereskedő nem
zet, ezért a környező területekre éppen úgy, mint a világ többi 
részére a kereskedés révén jutottak el, szóródtak sz é t A m ásik 
ok, az állandó szorongattatás és az üldöztetés.

451-ben jó  alkalom  lett volna a calcedoni zsinaton részt 
venni, amelyre a világ főpapjai m eghívást kaptak. Az örmé
nyek nem tudtak részt venni a zsinaton, mert a perzsák éppen 
ekkor támadták meg őket. E zsinat foglalkozott olyan kérdé
sekkel, mint Krisztus szem élye, természete. Mi is valójában az 
egyház?

Több mint 100 évvel később kapták meg az örmények azo
kat a definíciókat, amelyeket ez a  zsinat elfogadott.

Politika és az egyház nem vált külön akkor sem és sajnos 
ma sem . 551-ben volt egy m ásik zsinat is, amely azzal foglal
kozott, hogy az örmény egyház autokefál (1).

Beszélni kell itt több legendáról is, mint pl., az is egy legen
da, hogy Szent Bertalan Szent Tádéval együtt örmények lettek 
volna. Hasonló legenda szerint Jákob, aki Indiába is eljutott, 
szintén örmény volt (2). Ami viszont egészen biztos: 301-ben 
V ilágosító Szent Gergely Kappadókiában volt. Nagyon sok bi
zánci és római eredetű ism eretet hozott erről a vidékről.

Azt lehet mondani, hogy a mi liturgiánk vegyes, négy helyről 
eredeztethető: Bizánc, Szíria, Nyugat és K elet Ezért rokon az 
örmény liturgia ezekkel, például a római katolikus liturgiával.

A z örmény katolikus és az örmény apostoli liturgia ezért 
sajátos. M égis vannak különbségek a liturgiákban. A  legfonto



sabb különbség, hogy az örmény katolikusok a pápát ism erik 
el, az apostoliak a katolikoszt.

551-ben váltak m egfogalm azottá a különbségek és így vált 
az örmény egyház ortodox vagy apostoli egyházzá. Az ör
mény apostoli egyház nem örvend annak, ha örmény ortodox
nak nevezik. A  hivatalos elnevezés: örmény apostoli egyház. 
Ezzel azt kívánják bizonyítani, hogy még Bertalan és Tádé 
apostoloktól szárm azik az örmény egyház. Bizonyos ideig 
m ég a gregorián nevet is említették.

A  mechitaristák az örmény katolikus egyházhoz tartoznak. 
Van egy harmadik egyház is, az örmény evangélikus egyház. 
A z örmény apostoli egyház van többségben. A  7-8 m illióból 
1-1.5 m illió az örmény katolikus (3). Az örmény evangélikus 
egyház az első és m ásodik világháború után alakult ki. A 
genocídium utáni menekülők elsősorban Amerikában alakítot
ták ki ezt az egyházat.

A  hierarchiáról röviden. 1441-óta két vezetője (katolikosza) 
van az örmény apostoli egyháznak. Az egyik katolikosz Kiliki- 
ában maradt, a m ásikat pedig Echmiadzinban választották meg. 
V ilágosító Szent Gergely Echmiadzinban működött és így az 
echmiadzini katolikoszt tartják a legfőbb szem élyiségnek. 
Echmiadzin neve szószerinti fordításban Jézus Krisztus á tsz á l
lását jelenti: Világosító Szent Gergely egy álmot látott. Jézus 
Krisztus leszállt és megparancsolta, hogy itt egy templom épül
jön. Régészetileg bebizonyított, hogy ennek helyén korábban 
egy pogány templom állt. Világosító Szent Gergelynek az volt a 
taktikája, hogy az akkori pogány ünnepek helyébe keresztény 
ünnepeket iktatott. A  pogány szokásokat átformálták krisztusira.



A  örmény keresztények m ár 551-ben is csoportokat alkot
tak, a püspökök mindig m egpróbálták m egszervezni, hogy 
egységes birodalmi közösség jö jjön  létre. Igazából soha nem 
sikerült, hogy birodalmi unió jö jjön  létre. A firenzei és ferrarai 
zsinatokon már majdnem létrejött az egyházi unió, mégsem si
került. Szent N erszesz már majdnem létrehozta az uniót, csak 
közben meghalt. Sajnos gyakran nem egyházi, hanem politikai 
okok miatt sem tudott létrejönni. Például ebben az időben 
N erszesz szerette volna, ha egy asztalhoz ülnek és mindenki 
egyenlően elmondhatta volna véleményét. Sajnos ebben az 
időben a felülről uralkodás volt a divatos, nem pedig a demok
rácia. A rómaiaknál már gyakorlat volt az „osszd meg és ural
kodj” , am ely az örményekre is jellem ző volt.

A mai helyzet a következő: 1740 óta van Róma által hiva
talosan elism ert örmény katolikus egyház.

Nagyon sok kivándorlás, m enekülés volt már a középkor 
kezdetétől. Az első ilyen hullám a XIII. századi, amikor ANI- 
ban a rettenetes földrengés pusztított, m ajd azt követően isz
lám  invázió volt. Nagyon sokan menekültek ekkor Lengyelor
szágba, M oldvába és Erdélybe. A  m ásodik hullám kezdete, 
mikor Kilikiában az örmény birodalom  megszűnt. A  mamelu
kok 1375-ben kis Örményországot megtámadták. Az örmény 
király Franciaországba menekült. Ott temették el.

A  kivándorlás ezzel a két hullámmal kezdődött.
A z egyházi hierarchiáról:

A z örmény apostoli egyházban az egyik katolikosz 
Echm iadzinban, és egy m ásik katolikosz Libanonban



(A ntiliasz) székel. Az örmény apostoli egyház ezzel két részre 
oszlott. Az örmények nagy része Echmiadzinhoz tartozik. 
Mindkettő egy keresztet hord a püspöksüvegén. E megosztott
ságot a következő is mutatja. Például valahol Amerikában van 
két templom, az egyik híve azt mondja: én Echmiadzinhoz tar
tozom, a m ásik Antiliaszhoz. Bizonyos viták vannak hát közöt
tük. Például Ciprus Antiliaszhoz, Bécsben az apostoli egyház- 
község Echmiadzinhoz tartozik.

Az örmény katolikus egyháznak is van egy patriarchája, aki 
a római pápához tartozik. A  mechitarista kolostor közvetlenül 
Rómához tartozik.

A harmadik örmény egyház, az evangélikus örmény egyház 
A ugsbuighoz vagy Helvétiához tartozik, mert ennek is két ága 
van.



tesháborúk idejére erős volt a latin egyház befolyása. Az első 
rész tehát a tridenti miséhez hasonlít.

A z elején zsoltárokat imádkoznak, utána pedig a m iséző 
atya bűnbánatot tart. Ha két atya is jelen  van, akkor ezt a ven
dég atya végzi. Amikor a lépcsőim a megtörtént és az oltár kö
zelébe lép, ekkor lehet hallani különböző, nagyon szép ör
mény énekeket. A z első rész azért fontos, mert az Isten szavát, 
az evangélium ot ekkor hirdetik. Ekkor olvassák fel az aposto
li leveleket, illetve az apostoli beszédeket, azokat a himnuszo
kat, amelyek az adott ünnepet illetik, utána hirdetik az evangé
liumot. A z evangélium hirdetése után egy nagyon szép ör
mény hagyom ány jön, a Hiszekegy. A Hiszekegy után igét hir
detnek. Tipikusan örmény, amikor egym ás után háromszor 
K risztus nevét említik. Ez egy tipikus örmény ima. Krisztus az 
Isten, a hatalm as Isten, a hallhatatlan Isten.

Szintén érdekes hatás jö tt a görögből is. „Figyeljetek ide” ; 
„Á lljatok fel az evangélium előtt” . H iszekegyet, az ősi krédót 
imádkozzék: N iceai Athanáz féle hitvallást, mely átkot tartal
m az (4).

A  m ásodik vatikáni zsinat után egyes részeket töröltek, ez 
az Anatéma.

Ekkor jön  a legfontosabb rész: a kézm osás, ami azt szim bo
lizálja, hogy tiszta a kezem és tiszta a szívem . A ministráns 
hozza a vizet és a pap m egm ossa a kezét. Nyilvánvalóan ez 
nem azt jelenti, hogy a pap piszkos kézzel jö tt az oltárhoz, de 
hát a liturgia így kívánja. Menet közben, miközben végezte a 
szertartást, m áshoz is érhetett, és a szent ostyát frissen m osott 
kézzel kell kézbe venni. A  szim bólum  a lényeg. Azt szim boli



zálja, hogy tiszta kézzel és szívvel m ondja a m isét A  diakónus 
közben hangosan énekel, s aki m ég nincs m egkeresztelkedve, 
annak el kell hagynia a templomot. M a már ezt nem követelik 
meg olyan pontosan azoktól, akit akár politikai, akár családi 
okok miatt nem kereszteltek meg.

Ez lényegében előkészítés, a konszekráció részére. A kéz
m osás után következik a „szent, szent, s z e n t . E z  a zsidó tra
dícióból van átvéve. Ez mindenütt m egtalálható szóról szóra, 
m ég a bizánciban is. A kánon im ádsága következik, m ajd az 
átváltozás, a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé 
változtatása. Ez a mi hitünk, ezt valójában nem látja senki.

A konszekráció végén az úrfelm utatás következik. Ezt kü
lönböző im ádságok követik, a jelenlévő hívőseregért való 
im ádkozás, az egyházért, a pápáért, a papságért, a hívősereg 
elhaltjaiért. A z imádkozás lezárásaként a „M i Atyánk” követ
kezik. Ez nyilvánvalóan állva történik.

A  pap m egáldozik, s a jelenlévők részére osztja a szent os
tyát. Korábban a második Evangéliumot ez után olvasták fel, 
ami már nincs meg. A  tridenti misében ezt m ég olvasták.

Végül jön  egy hosszú ima Aranyszájú Szent Jánostól, ami 
a  mai katolikus miséhez hozzátartozik.

Vannak m ég további részletek, pl. hogy nem átváltoztatott 
kenyeret, hanem a csak megáldott kenyeret osztanak a hívők 
szám ára.



A Szerk. megjegyzései:

1. A görög szó úgy fordítható le, hogy „saját fővel rendelke
zik” (nem a pápa alá tartozik)
2. Ismereteink szerint: inkább arról van szó, hogy ezek az 
apostolok - Bertalan, Tádé és Jakab - örmény földön térítettek!
3. A szám túlzott becslésen alapszik. Az 1997 évi konferen
cián elhangzott„A világ örmény katolikussága”  c. előadásban 
szereplő adatok összege 276.250, de több ország adatait nem 
ismerjük.
4. Ismereteink szerint nálunk az örmény katolikus liturgiában 
a hitvallás Ciprusi Szent Epifántól származik, +  403.)

A Szerk. megjegyzései:



Lázár Mária, testnevelő tanár, 
az Oltáregylet álelnöke 

A gyergyószentmiklósi örmény közösség zenei életéből

A  helység írásos dokumentumok szerint 1332-ben már áll. 
A z első település a mai Békénylokán volt, de a M agasbükk alat
ti teraszon is kerültek elő bronzkori leletek, amelyek arról valla
nak, hogy a vidéket már 3000 évvel ezelőtt is lakták. Az 1562- 
es nagy székely felkelés után Gyergyószentmiklós lakosainak jó  
része a Lázár grófok jobbágya lesz, így szerepel 1567-ben 10 
szabad székely telek mellett 78 jobbágycsalád, amely csak 
1599-ben válthatta meg magát. 1607-ben Gyergyószentmiklós 
vásártartási engedélyt nyert, ez évben létesült a pricskei vám, a 
Gyergyóból M oldovába vezető útvonal egyik kedvező pontján. 
Létesítése azt bizonyítja, hogy már ezen időszakban jelentős ke
reskedelmi kapcsolat állt fenn Gyergyó és M oldova között. 
1616-ban Gyeigyószentmiklóson 226 család lakott

A z 1656-os évben Ferencz G yörgy, a latin szertartású ró
m ai katolikus egyház plébánosa 72 forintot gyűjtött össze 
templomi m uzsikus felvétele céljából. A z örmény szertartású 
római katolikus templomban szíjjal hajtott orgona működött. 
Az új orgonát 1879 december 10-én szentelték fel. A z orgona- 
szekrény homlokzatán e felirat olvasható: Isten nagyobb di
csőségére. 1901 évben készített ezen orgona költségeihez leg
buzgóbb áldozatkészségükkel járultak Idősb V ákár István és 
fiai László, nejével és Lukács.



ím e a kántorok tablója: 1733-tól C ziflra Luszig, G áspár Já 
nos 1794-1813, N ovák János 1813-1840, M erza Gergely 
1841-1890, Sinkovics Gerő 1890-1920, üres, helyettesítés 
1920-1922, Bálint Á kos 1923-tól, ki a kántori állást haláláig 
betöltötte, napjainkban Fehér Antal.

Az egyház 14 sípos és 23 regiszterrel meg kupolákkal, pne
umatikus amerikai rendszerrel működő, pedálos légcsöves or
gonát kapott. Redőnyzárral 1913-ban látták el. A  villanymoto
ros m eghajtású ventillátoros fujtatót később szerelték fel. B a
rokkstílű hangszekrényben foglal helyet és kettős játszóasztal
lal, kétsoros pedálokkal ellátott orgona. A z 1800-as években 
külön fizettek 20 és 40 forintokat cigány zenészeknek nagy 
ünnepeken való közreműködésért.

Sinkovics Gerő halála után a kántori állást egy ideig nem 
töltötték be. A z 1917. október 27-én az orgonának hadicélra 
rekvirált frontsípjait 1923 október 21-én rendezett hangverse
nyen begyűlt 10735 lejből és körülbelül ugyanennyi összegből 
kiegészítve állították helyre.

1889-ben működött a „H ilária”  dalkör, melyet K ricsa Péter 
vezetett. Érdekessége, hogy saját könyvesboltjában este záróra 
után tartottak próbákat. 1892-ben a helyi iparos és kereskedő 
ifjak valam int m ás foglalkozásúak lelkesedésével és hang
anyagával m egalakult az első dalárda, nagy zenei képességé
ről ism ert K ricsa Péter karnagy vezetésével. A  következő fel
hívást bocsátotta ki: „M indazon dalkedvelő férfiakat és nőket, 
kik a szép m agyar nemzeti népdalok, valamint templomi, te
metési vallásos és m ás alkalm i mű-énekek egyöntetű, szaba
tos, lélekemelő éneklését gyönyörrel hallgatni szeretik, -



mindazokat, kik a szép és nemes irányú intézmények iránt lel
kesedni, foibuzdulni képesek és mindazon nem eslelkű férfia
kat és honleányokat, akik e nemes székely község kebelében 
1892 június hó 19-én m egalakított „G yergyószentm iklósi 
D alegylet”  m egalakítását, mint örvendetes tényt s hiányt pót
ló közreműködési intézményt szépnek, jónak és hasznosnak 
véleményezik, annak állandó fennállását, fejlődését és fölvi- 
gyázását óhajtják s a kitűzött nemes és m agasztos céljainak el
érésében elősegíteni hajlandók: 1892 jú liu s hó 17-én, vasárnap 
délután 3 órakor a községháza nagytermében tartandó s a dal
egylet első tisztviselői karát m egválasztó nagy közgyűlésre 
hazafias tisztelettel hívjuk meg s a szíves m egjelenésre a ne
mes ügy nevében is egész bizalom m al felkérjük” .

A 28 tagból álló férfikar ezen alkalom m al bemutatta a dal
egylet első termékét, a „Zengjen a dal lelkesülten”  című dalt. 
,A  gyergyószentm iklósi Dalegylet A lapszabályai”  az első hi
vatalos okmány, a jegyzőkönyvet Deér Kálm án jegyző  és Ju 
hász K ároly elnök írták alá. A Bocskai sapkás, árvalányhajas 
dalegylet a „Laurenczi”  nagytermében dallal egybekötött ze
neestélyeket, szilveszteri, farsangi m ulatságokat, táncestélye
ket tartott. 1900-ban a libáni útavatón szerepelt, műsorukkal a 
falvakat járták.

Az első elnök lem ondása után V ákár Lukács birtokos ke
reskedő elnökösködött haláláig, utódjául Rom feld Ján os birto
kos sörgyárost választották.

A háború idején kevés zenei rendezvényre került sor. 1900- 
1918 között a helyi ú jságok „M űvészkörútról”  szám olnak be, 
mely keretén belül V ákár Vilm os, ki akkor a pozsonyi állandó



színház tagja, hangversenykörutat tesz az erdélyi városokban: 
„M int értesültünk Gyergyószentm iklóson jú lius 22-én tart 
előadást néhány m űkedvelővel és egy pár tanuló ifjúval” .

1909-ben a helybeli kaszinó szórakoztató estéket rendezett, 
amelyen fellépett H avas Rózsika. M ascagni „Parasztbecsület” 
operájából adott elő részieteket. Ezeken a családias jellegű  tár
sas vacsorákon szívesen közreműködött M árdirosz Kristófhé 
Vákár Anna, Lázár M atild, Deér Kálm án, M árdirosz K ristóf, 
V ákár Ilona, K iim a Ilona és Vákár László.

1913- ban a Csíkszeredái polgári leánygimnázium növendé
kei előadták Rajna Czobor: „Rab M átyás”  dalművét. A z éne
kek betanítása N ádasdy B éla zenetanár feladata volt. 
Töm ösvári M usulin Irm a zenetanár hangversenyt rendezett, 
melyen részt vett K oós M argit és G riffel Ede hegedűművész.

1914- ben a kolozsvári Egyetem i énekkar hangversenyezett.
1915- ben a V öröskereszt-Egylet műsoros estélyt rendezett, 

melyen énekszám okat hallottak zongorakísérettel Tilscher 
M árta előadásában M erza M argit kíséretével, Fejér M ihály 
énekelt N ovák Irén kíséretével.

1921-ben ism ét toborozni kezdik a kórust. Az egyesület 
Schuller Jánost kérte fel karnagynak, kit a katonai szolgálat 
teljesítés elszólított és utána a kam agyi pálcát Bálint Á kos 
vette át. A  dalegylet lelkes munkájának igazolásaként a Ro
m ániai M agyar D alszövetség elism erését nyilvánítja a gyer- 
gyószentm iklósi és csíksom lyói dalegyleteknek.

1923-ban Bálint Á kossal ünnepük a 30 éves jubileum ot, 
m ajd 1924-ben avatták a dalegylet zászlóját. 1927-ben már 40 
tagot szám lál, akik megemlékeztek Beethoven halálának 100



éves évfordulójáról, és kinyomtatták a dalegylet zsebkönyvét, 
melyet Bálint Ákos karnagy állított Össze. A dalárda már 116 
tagot szám lál, tagjai közt találunk ácsot, állatorvost, építészt, 
mészárost, kereskedőt, birtokost.

1929-ben új elnöknek N ovák Bélát választják.
1931-ben V ákár Józsefet, az örmény szertartású római ka

tolikus egyház esperesét kérik elnöknek, az ő irányítása alatt 
megünneplik a 40 éves évfordulót. A  K olping legényegylet 
zászlóavatásán, az önkéntes tűzoltóság 60 éves évfordulóján 
énekelt a dalárda.

1935- ben az országos énekversenyen I. díjat és ezüst serle
get, az V. O rszágos Dalversenyen Pogatschnigg Guido „A  
dal”  című négy bé m ódosítású m odulációs dalát kifogástalanul 
énekelték. Ezzel megnyerték a verseny Ո. csoportjának I. dí
ját. Itthon az állom áson a város elöljárósága zenés kísérete 
mellett vonultak be az Ipartestületbe.

1936- ban már 22 énekkari művet ismertek.
1938-ban bemutatták a Gyilkostói szonátát, Bálint Ákos 

szerzeményét.
1942-ben a dalárda M álnássy Antalt választotta elnökévé.
1944- ben a katonai behívók a tagok létszám át csökkentet

ték, így működését beszüntette.
1945- től újraindul és a műkedvelők VI. és VII. országos 

versenyén dicsérő oklevelet kap.
Újabb jubiláló  ünnepség 1968, a dalegylet 75. évfordulója. 

A  80 éves évfordulón szám ba véve a legidősebb tagokat, jó l
eső érzéssel állapították m eg, hogy egyesek több mint 40-50 
esztendeje szolgálják a d a lt



1974-ben a Gyergyószentm iklósra kihelyezett zeneszakos 
tanárnő, Nuridzsán É va átvette a kar vezetését és a mai napig 
is ő irányítja nagy hozzáértéssel.

A  Dalegylettel párhuzamosan a zenés színpad is működött.
1925-ben megalakul a Székely Legényegylet, elnöke Szász 

József, műsorukban szerepel a „Piros bugyelláris” , „Gyímesi 
vadvirág” , „Tatárjárás” , „Táncos grófilő” . Deér Kálm án rendezte 
„A  szegényleányt nem lehet elvinni”  és „Nem élhetek muzsika
szó nélkül”  darabokat. A z erdélyi nótaszerzők estjén vidám mű
dalokat, népdalokat adtak elő. Leggyakrabban Basilides Gézáné 
M álnássy Erzsébet, Fülöp Béláné Karácsony M argit szerepelt.

A  Kolping legényegylet szervezésében került színre sok 
népszínmű: „Vadgalam b” , „Parasztkisasszony” , „Felhő K lá
ri” , „M it susog a fehér akác” , „M ézeskalács” , „Fruska” , „V ik
tória” , „A  kis senki” .

1933-ban V ákár Elvira tánctanámő rendezte a „Székely la
kodalom” című zenés-táncos előadást. „Alexandé” , „K ék pos
takocsi” , „Leányvásár” , „Eltörött a hegedűm” , „M uzsikus 
Ferkó” , „Túl a nagy . . . ” . A  szereplők között megemlíthetjük 
Puskás Árpádné Lázár Iduci, Lázár Anuci, Lázár Lujzika, 
Lázár M argici, Kabdebó M árta, Zárug Aladár, G áli Kató, 
H egyesi Jánosné C sík i A lice, Bálint Barna, Dr. Sim on 
Istvánné sz. Lázár Piroska nevét.

1939-ben rendezték a „M a g y a r nóta”  estet melyre meghív
ták az erdélyi nótaszerzőket is: Koródi Ferenc, dr. Dávid Ist
ván, M olnár Ján os, dr. G ál A lajos helybéli, Bálint Á kos hely
béli nótaszerzőt. A z ő nótáikat B asilides Erzsébet, K assay  
K atalin, K arácsony M argit, Lőrincz V iola, Bálint Barna,



Koródi Ferenc és L ázár Pál tolmácsolta. A z 50-es évektől 
m ég öt operettet vittek szín re:, Ján o s vitéz” , „Szib il” , „M ézes
kalács” , „Csárdáskirálynő” , „M ágnás M iska” .

1921-ben alakult m eg Gyeigyószentm iklóson egy lelkes 
kamarazenekar. Karnagy V ákár László örmény kereskedő, aki 
zeneiskolát végzett. Szintén V ákár László alakított egy szim 
fonikus zenekart a Vajda fiúkkal: László, Pál, István és V ajda 
Lászlóné Erzsébet közreműködésével, amelyen M ihály M ária 
Schubert szám okat adott elő.

1947-48-as években alakult a kultúrotthon keretében a vo
nószenekar, dr. Sim on Zoltán irányításával. A  nagyon jó l sike
rült műsoros estek irányítója Sándor M agda. A  zenekar vonós 
hangszereken játszott, Brahm s, Schumann, Schubert dalokat 
kísért Lázár Pál előadásában, nótákat és népdalokat Szász Jó 
z se f és m ás szereplők előadásában.

Szebeny M enyhért szem élyesen 1931-től nagyon sokszor 
lépett fel önálló dzsesszzene számokat előadva zongorán, 
elektrom os orgonán. 22 zeneszámot szerzett. „M ikor az évek 
elszállnak”  című dalának zenéjét és szövegét is ő szerezte. 
1936-ban alakult m eg a dzsesszzenekar „Jo lly  B oy ’s Bánd” 
néven.

A  tíz éve működő örmény egyházi kórus 22 tagot szám lál 
Fejér Antal karvezetővel. Kb. 20 örmény éneket ismerünk, 
m elyeket P. Fogolyén Lukács atyától kaptunk. Egyházi és vi
lági örmény, m agyar és latin négyszólamú kórusm űvekkel 
szerepeltünk ünnepi nagym iséken, egyházkerületi kórustalál
kozókon, néha örmény búcsúkon, helyi kórus és zenei rendez
vényeken és a 2000-ben rendezett örmény bálon.



A  helyi zenei életben szereplők: Bálint Á kos 1893-ban szü
letett Csíkszentim rén, tíz testvére szintén zeneértő volt, öt 
gyermeke közül zenetanár lett K ostyák Imréné Bálint Erzsé
bet, kinek hat fia neves zenésszé vált.

Siegler Em ilné Barabássy  Karolina 1915-ben született, 11 
éven át a gyergyószentm iklósi líceum zenetanára.

Lázár Pál 1913-ban született Gyergyószentm iklóson, a 
30-as években N agyszebenben a D resler orgonista keze alatt 
működő kórus szólistája. Önálló előadóestéken operaáriákat, 
m űdalokat énekelt. Passiók, oratóriumok előadója. H azatér
ve a férfikórus, és a gyergyószentm iklósi zenei élet lelkes 
tagja.

Ambrusné Nuridzsán Éva 1951-ben született Marosvásárhe
lyen. Ott végezte a Zeneművészeti Főiskolát 1974-től Gyergyó- 
szentmiklósra került. Két általános iskola zenetanára, majd B á
lint Ákos után a férfikórus karnagya.

Demeter Róbertné Vákár Ilona 1895-ben született Gyergyó
szentmiklóson, a budapesti zeneakadémiát végezte, szülővárosá
ban zongoraoktatással foglalkozott haláláig. Az ő keze alól több 
zongoraművész és tanár került ki.

Péter Árpádné M ihály M ária 1909-ben született Gyergyó
szentm iklóson. E lső zongoraóráit édesanyjától M ihály M a
riidtól kapta, m ajd Dem eter Róbertnénél tanult. Egyéni elő
adóként, zenekarban szerepelt és zongoratanítványokkal fog
lalkozott.

Oláh Károlyné Am brus M agda 1931-ben született Gyer
gyószentm iklóson, zenetanára nagynénje Demeter Róbertné, 
elvégezte a kolozsvári „Georghe Dima”  Zenekonzervatóriu



mot. M arosvásárhelyen zenetanár, majd a rádióstúdió zenei 
szakértője.

Dr. Dóczy Pálné C siki Lenke 1916-ban született Gyer- 
gyószentmiklóson. V ákár Józsefné K iim a Ilonánál tanult, Ko
lozsváron George C iolac tanítványa volt, m ajd zenetanárként 
zongorát, zeneelméletet tanított. A  „L iszt Ferenc”  Zeneakadé
mián zongoratanár-képző oklevelet szerez.

A zongoraoktatás kiemelkedő egyénisége M iklóssy Irénke. 
Sim on Katalin 1958-ban született Gyeigyószentm iklóson. 

V. osztályos korától a m arosvásárhelyi zeneművészeti közép
iskola tanulója, zongoratanárnője K eresztes Gyuláné Páll 
M agda. Érettségi előtt Beethoven I. Zongoraversenyét adta elő 
a marosvásárhelyi Filharmónia zenekarával, Szalm án Lóránt 
vezényletével. Tanulmányait Iasi-ban, zongoraszakon végezte.

A  több mint évszázados zenei múlttal és egyre gazdagodó 
zenei élettel rendelkező Gyergyószentmiklóson három éve el
indult a hivatalos zenei oktatás, a képzőművészeti és zenemű
vészeti osztályban, mely a „Salam on Ernő”  Elméleti Líceum  
keretén belül működik.

Nekünk meg kell maradnunk és ez csak úgy lehetséges, ha 
mindig és mindenhol az élen vagyunk és a legtökéletesebbet 
nyújtjuk. Ezért bővítjük tudásunkat. Erősítjük, tökéletesítjük 
magunkat, hallatunk magunkról. Ehhez a Szűzanya segítségét 
kérve így fohászkodunk:

„Oh légy velünk ha a  bűn kísért, 
ha a  világ rossz nyelve sért, 
s  ha sújtnak gondok árjai, 
vezessenek hű karjaid



Könyvészeti
Dr. Péterfíy Lajosné Lázár Katalin: Gyergyószentmiklós zenei 
élete, Államvizsgadolgozat

Könyvészeti
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Ajtony Gábor gyógyszerész, 
a Csíkkörzeti „Szentháromság*9 Egylet 
kuratóriumának elnöke 

Szépvizi Szentháromság Egyesület

A  katolikus egyház ősidők óta vallja, hogy Isten a föld ja 
vait nem egyeseknek, hanem kivétel nélkül mindenkinek aján
dékozta, hogy azokat mindenki létfenntartására, egyéniségé
nek kibontakoztatására használja fel.

Ennek az elvnek az érvényesítéséért, valamint a csík- 
szépvízi örmény szertartású római katolikus egyházközség 
összes szem élyi és dologi kiadásának fedezésére hozta létre a 
szépvízi közösség a „Szenthárom ság Segélyegyletet” . A z 
egyesület alapjait 1730-ban R oszka István lembergi örmény 
katolikus apostoli vikárius rakta le, aki helyi látogatása alkal
m ával az örmény ifjúság m egszervezését is célul tűzte ki.

A  társulat -  alapításakor -  főleg szociális jellegű volt, anya
giak hiánya miatt egyelőre szigorú spórolásra szorítkozott, ke
vés vagyonát ugyanis inkább adományokból gyűjtötte. 1881- 
ben szabályzatát a m. kir. belügym iniszter jóvá is hagyta -  
999/1881 március 6-i szám m al és keltezéssel.

A z alapszabályzat szerint az egyesület céljai a következők:
- a szépvízi örm. szertartású római katolikus egyházközség 

összes személyi és dologi kiadásának fedezése,
- tanulók segélyezése,
- segélyre szoruló örmény szárm azású szépvízi lakhelyű



szegények tám ogatása, és adott esetben azok eltemettetése,
- indokolt esetben tagjainak segélyezése,
- tagjai érdekében közm űvelődési intézmények létesítése.

Az egyesület törzsvagyona a tagok önkéntes adományaiból
gyűlt össze. Jövedelm i forrása az évi tagdíjakból, a belépő ta
gok felvételi díjaiból és a törzsvagyon hozadékából tevődött 
össze. Az egyesület vagyona és jövedelm e csak az alapsza
bályzatban lefektetett célok m egvalósulására volt fordítható.

Az egyesület eredetileg törzskönyvezett névsorában a 
Dajbukát, Dobál, Fejér, Potoczky, Száva, Szebeny és Zakariás 
családok tagjait találjuk.

1902-től közgyűlési határozat alapján vették fel az új tago
kat és nevük bekerült a törzskönyvbe. Új tagként azon 20. élet
évüket betöltött fiatal férfiak voltak felvehetők, akik őse szere
pelt az eredeti törzskönyvben. Egy 1921-es feljegyzés szerint a 
tagdíj évenként 5 lei volt, egy új tag felvételi díja viszont 20- 
200 lei között mozgott. Minden tag a közgyűlésen tanácskozó-, 
indítványozó-, szavazó- és választójoggal rendelkezett, ez 
utóbbi két jogot csak a 24. életév betöltése után gyakorolhatta.

Minden tagnak kötelessége volt az alapszabályokat és az an
nak alapján hozott határozatokat szigorúan betartani, az egye
sület érdekeit tőle telhetőén támogatni, a tisztségviselői és igaz
gatósági tagságot elvállalni. Ezek elm ulasztása a tagság meg
vonását eredményezte. A  kilépett vagy kizárt tag többé nem 
volt visszavehető a tagság soraiba. Továbbá kizárható volt az, 
aki az egyesület ártalmára volt, vagy annak céljait meghiúsíta
ni törekedett, aki az egyesület tekintélyét sértette, illetve aki a 
tanácskozások rendjét és fegyelm ét magatartásával zavarta.



1932- ben az egyesületnek 54 tagja volt.
A  3 évre választott tisztikar elnökből, igazgatóból, pénztá

rosból és jegyzőből állt, ezek a szem élyek csak szépvízi illető
ségűek lehettek, fel- vagy lemenő ágbeli rokonok nem. A tisz
tikar tagjait évenként az elvégzett munka arányában tisztelet
díjban részesíthették. Mindenik tisztségviselőnek jó l meghatá
rozott és körülírt feladata volt, a munkakörök nem fedték át 
egym ást.

Ezenkívül létezett az igazgatóság, melyet az egyesület el
nöke, igazgatója, pénztárosa, jegyzője és 5 tagja alkotott és 
akiket a közgyűlés szintén 3 évre választott meg. Az igazgató
ságnak is meghatározott hatásköre volt. Rendes üléseit ne
gyedévenként egyszer tartotta, de rendkívüli ülést az elnök 
bármikor összehívhatott 3 igazgatósági tag írásbeli kívánságá
ra. A z igazgatóság a tanulók részére m egszavazott segélyt 
évenként kétszer tárgyalta meg körültekintő és alapos m érle
gelés alapján (szociális helyzet, jó  tanulmányi előmenetel). A 
szegények segélyezése úgy történt, hogy az erre a célra elkü
lönített összeg 10%-át esetleg temetési költségre szánták, 
90% -át pedig kifizették az arra rászorulók között. Az egyesü
let pénztára kölcsönöket is folyósított tagjai számára, éspedig 
szigorú szabályok alapján, pl. kölcsönt csak teljes fedezetet 
nyújtó váltók ellenében fizettek.

1933- ban alapszabályzat m ódosításra került sor, am ely bi
zonyos engedményeket jelentett a  tagság elnyeréséhez.

A közgyűlés hatáskörébe a következők tartoztak:
- m egválasztotta a tisztségviselőket és az igazgatóság tagjait,
- ellenőrizte a m egválasztottak munkáját, működését,



- m egállapította és szükség szerint m ódosította az 
alapszabályzatot és m ás szabályokat,

- határozott az új tagok felvételéről, esetleg kizárásokról,
- határozott az egyesület ingatlan vagyonának átalakításáról, 

megterheléséről, eladásáról, újabbak szerzéséről,
- döntött a közgyűlés elé utalt határozattervezetek ügyében. 

A  közgyűlést évenként egyszer, minden év januárjában hív
ták össze és lebonyolítása pontos szabályok szerint történt, pl. 
csak a tárgysorozatban (napirendben) felvett ügyek voltak tár
gyalhatok, a hozzászólások sorrendje feliratkozás szerint tör
tént, egy tárgyhoz csak egyszer lehetett hozzászólni és ha a 
hozzászóló eltért a tárgytól, az elnöki figyelm eztetés után, 
megvonhatták tőle a szót.

1930-ban megülték az egyesület fennállásának 200. évfor
dulóját.

Az egyesület az alapszabályzat értelmében akkor lett volna 
feloszlatható, ha nem felelt volna meg azoknak a céloknak, 
amelyért létrehozták, vagy ha tagjainak szám a kettőre apad. Fel
oszlás után vagyona a szépvízi örmény szertartású római katoli
kus egyházközségre száll át, ha pedig azért oszlik fel, mert nem 
felelt meg a céljainak, jövedelm ét a majdan felállítandó erdélyi 
örmény szertartású római kát. vikáriusság céljaira kellett volna 
fordítaniuk. Ha az egyesület újból működni kezd, vagyonát és 
annak jövedelm eit csonkítatlanul visszaveszi.

A z egyesület feloszlatására sor is került, de nem a fent em
lített okok miatt, hanem a kommunista hatalom és diktatúra 
szüntette m eg 1949-ben. A  feloszlatásról szóló jegyzőkönyvet 
megküldték a plébániának, az 1949. január 5-én tartott köz



gyűlés jegyzőkönyvben rögzítette a feloszlatás tényét, ugyan
akkor határozata szerint összes ingatlan vagyonát a szépvízi 
örmény kát. egyházközségnek átadja. Az egyházközség taná
csa egyhangúlag tudomásul veszi ezt a tényt, az ingatlanokat 
további kezelésre átveszi és esetleges jövedelm ét külön alap
ként kezeli. E z azonban csak elm élet maradt, a gyakorlat m ást 
hozott: az egyházi ingatlanokkal együtt az átadott javakat a 
kommunista hatalom állam osította és kezelését az időközben 
erőszakkal m egalakított kollektív gazdaságok és állam i intéz
mények hatáskörébe utalta.

40 évig minden bebetonozódott, a szépvízi örmény lakosság 
tragikusan m egfogyatkozott, a plébánia pap nélkül maradt és az 
elárvult templomban csak ritkán celebráltak szentmisét. De jött 
a fordulat és új remények ébredtek az emberek lelkében. Tel- 
tek-múltak az évek, s a Szépvízről elszármazott családok Csík
szeredában élő leszármazottai elhatározták, elhatároztuk, hogy 
megpróbáljuk újjászervezni a Szentháromság Egyesületet. Az 
életre hívás nem volt sima és problémamentes, de Istennek há
la 1998. okt. 2-án hivatalosan is bejegyeztethettük a Csíkszere
dái törvényszéken alapítvány formájában, mint a hajdan volt 
Szentháromság egyesület jogutódját. M ost mint jogi személyi
ség szerepel Csíkkörzeti Magyar-örmény K özösség Szenthá
rom ság Alapítványa néven. Az önkéntes toborzók és szervezők 
odaadó munkája révén még a bejegyeztetést megelőző időben 
többször és mind többen összejöttünk és kidolgoztunk egy 
alapszabályzatot, amely meghatározza és részletesen tárgyalja 
az alapítvány jellegét, felépítését, szervezeti formáját és céljait. 
Az alapítvány független, politikamentes és nem profitorientált.



Céljai:
1. ápolni és fejleszteni a csíki és nem csíki örmény származá
sú m agyarok önazonosság tudatát,
2. folytatni azokat az elveket, amelyeket a hajdani egyesület is 
magáénak vallott, természetesen a mai viszonyokhoz alkal
mazva. Kiegészítésképpen még a következő célkitűzések sze
repelnek:
- örmény családok felkutatása és kapcsolatterem tés közöttük,
- a családok ifjú  tagjaiban felszítani az identitástudatot és 

önismeretet,
- az örmény nyelv, kultúra és történelem megismertetése az 

eziránt érdeklődőkkel,
- karitatív és humanitárius tevékenység a rászorulók körében,
- a tulajdonjogi viszonyok feltárása, az ingatlanok jogi 

helyzetének tisztázása, az elvett javak visszaszerzése, 
m egőrzése és adm inisztrálása,

- kulturális rendezvények szervezése, azokon való részvétel, 
bel- és külföldön,

- együttműködés lehetőségének m egkeresése m ás örmény 
közösségekkel, amelyek azonos célokat követnek,

- kiadványok gondozása, amelyek az örmény múlttal, 
jelennel és jövővel foglalkoznak,

- szemináriumok, szimpóziumok rendezése és tám ogatása, 
amelyek az identitástudatot, a közös m agyar és örmény 
történelmi összefüggések feltárását szolgálják,

- kultikus helyek (templom, temető) nyilvántartásba vétele, gon
dozása és az anyagi lehetőségek szerint ezek karbantartása. 
A z alapszabályzat kötelező módon tartalm azza a vezető



testület összetételét is. Eszerint van egy kuratórium, amely 7 
tagból áll: elnök, alelnök, titkár és 4 tag. A  vezetésben való 
részvételre felkértük a szépvízi római kát. plébános urat, aki 
egyébként érseki m egbízással az örmény szertartású római 
kát. templom és a hajdan volt plébánia adminisztrátora, ta
nácsadóként pedig a szépvízi id. Zakariás Péter bácsit, az 
egyetlent, aki az örmény nyelvet beszéli.

A  vezető tanács mellett, de ettől függetlenül létezik egy el
lenőrző bizottság, amely 3 tagból áll.

Alapítványunk, amelynek pillanatnyilag 65 bejegyzett tag
ja  van, nyitva áll minden örmény és nem örmény szárm azású 
becsületes szándékú ember előtt, aki elism eri és elfogadja az 
alapszabályzatban foglaltakat. Tagjelentkezéskor az önkéntes 
toborzók szándéknyilatkozat kitöltését kérik, amelyben a sze
mélyi adatokat és a havi hozzájárulás összegét tüntetik fel. A 
kuratórium a  hozzájárulás jelenlegi minimumát havi 5000 lej
ben állapította meg, de ez a felülfízetések lehetőségét nem zár
ja  ki. A  hozzájárulás mértékét mindenki m aga határozhatja 
meg lelkiism erete és anyagi helyzete függvényében.

Néhány szót eddigi rendezvényeinkről, a teljesség igénye 
nélkül:
- évenként megismétlődő évfordulós megemlékezéseket tar
tunk, mind az 1915-ös genocídium áldozataira emlékezve, 
mind V ilágosító Szent Gergely ünnepén, mindkét alkalommal 
a szépvízi örmény szertartású római kát. templomban szentmi
se keretében.
- Ú jra megjelentettük -  igaz, hogy nagyon szerény formában
-  Bodurian plébános atya 1930-ban írt Vörös Hold című elbe



szélő kötetét. Legfrissebb kiadványunk egy fényképeket tar
talmazó album, mely a szépvízi örmény katolikus templomot 
és környékét m utatja be 10 képben.
- Többször rendeztünk ism erkedést szolgáló összejövetelt, 
egyet batyusbál form ájában Katalin napján.
- Évenként, augusztus utolsó szom batján megrendeztük az 
örmény családok összejövetelét.
- Gyermekeink 3 alkalomm al, 8-10 fős csoportokban ma
gyarországi nyári táborozáson vettek részt. Ez utóbbi 2 ren
dezvény anyagi alapját anyaországi örmény kisebbségi önkor
mányzatok (a XIV., XV. Kerület, illetve Siófok) biztosították.
- Az ingatlanokra vonatkozó tulajdonviszonyokat sikerült 
tisztázni. V isszaigénylésüket törvényes keretek betartása mel
lett bejelentettük. Ism erve a pillanatnyi romániai helyzetet, 
visszaszerzésük további erőfeszítést igényel.
- Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenem egy ör
vendetes eseményt: a szépvízi hajdan volt örmény kaszinó 
épületében -  am ely m ost a község kultúrotthona -  a helyi ta
nács, kompromisszum alapján, biztosított egy helyiséget szá
munkra. Szándékunk szerint itt szeretnénk berendezni egy ör
mény jellegű  múzeumszobát, ahol családi fotókat, folyóirato
kat és egyéb tárgyi emlékeket szeretnénk összegyűjteni és 
megőrizni az utókor szám ára.

Ö sszefoglalásul, dolgozatomban -  a teljesség igénye nélkül
-  igyekeztem  bemutatni egy erdélyi örmény település egyház- 
községe m ellett működő szociális intézményt, am ely közel 
300 év távlatából is példaértékű lehet mindannyiunk számára.
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Kalamár György, szuunűvész Semper bonis artibus - Mindig a jó munka érdekében.  Fogolyén Kristóf és Fogolyén Miklós,  a doktor és a polgár.

A z örmény szárm azású Fogolyén család M arosludas felöl 
érkezett a 18. században Sepsiszentgyörgyre. A  m arosbogáti 
születésű Fogolyán K ristó f feleségül vette a kézdivásárhelyi 
Fejér Lukácsnak, a helyi takarékpénztár vezérigazgatójának, a 
Rudolf- Kórház alapító tagjának, az Erzsébet árvaleány -  ne
velőintézet buzgó pénztámokának a leányát, M ária Rozáliát. 
Ebből a frigyből született 1878- bán a város később legendás 
hírű főorvosává lett Fogolyán K ristóf Antal. Felesége Lukáts 
G izella révén közeli rokonságba került Fodor Józseffel (1843- 
1901), aki az immunitástan egyik úttörője, a M agyar Köz
egészségügyi Egyesület m egalapítója, a kolozsvári és a buda
pesti egyetem professzora, majd a cam bridgei universitas dísz- 
doktora lett. Külön érdekesség, hogy Fodor Jó zsef egyik unoká
ja  az a Gerlóczy Gedeon építészmérnök volt, aki élete java ré
szét Csontváry Kosztka Tivadar festőművész hagyatéka meg
mentésének és munkássága méltó bemutatásának szentelte.

Fogolyán K ristóf sebészi oklevelét 1901- ben Kolozsváron 
szerezte. Ezen kívül Berlinben szülészetet, nőorvostant tanult. 
Drezdában szövettani laboratóriumi tanulmányokat folytatott 
és a bőrgyógyászatban képezte magát. Ezek után rövid ideig a 
kolozsvári klinikán és a kecskeméti városi kórházban műkö



dött. A  jó  nevű sebészorvost 1906-ban hazahívták. 1911- ben 
Daday Vilm os tiszti főorvossá való kinevezésével m egürese
dett a Ferenc Jó zse f m egyei közkórház igazgató- főorvosi szé
ke. Utódául a m egye főispánja őt nevezte ki. A z igazgató- fő
orvosi címet egészen 1944 őszéig viselte.

1912- ben indítványozta az új, korszerű kórház megépíté
sét. A  Belügym inisztérium  műszaki osztálya vezetőjének a 
tervét a várm egye illetékes bizottsága elutasította. Ilyen előz
mények után olyan terv elkészítésével bízták meg K ós K á
rolyt, amely „  fejezze ki a székely város és a székely nép sajá
tos építő, formáló szellem ét” . A továbbiakra így emlékezett 
vissza a tervező- építész: „Leutaztam  természetesen Sepsi- 
szentgyörgyre és ott Fogolyén doktorral (akkor már -  a múze
umépítkezés óta -  jó  barátommal és haláláig hűséges, jóem be
remmel) együtt mindenekelőtt áttanulmányoztam a birtokában 
levő néhány modem, nyugat- európai kórház m egoldást, aztán 
megállapítottuk, a különböző rendeltetésű pavilonokat...”  Az 
elkészült terveket mind a főispán, Szentkereszty báró vezette 
vármegyei illetékes bizottság, mind a belügyminisztérium jó 
váhagyta. A  megtervezett öt épületből négy nyert végső befe
jezést 1948- bán. A  befejezetlen, ún. adm inisztrációs épületet 
1960 táján lebontották.

A tervek színvonalas elkészítéséhez hozzájárulhatott Fogo- 
lyán K ristóf m agas színtű kórháztervezői és építészeti tudása 
is. A  kórház m onográfusa, K oczka G yörgy belgyógyász így 
emlékezett erre: „A z építészettel valahogy úgy volt, mintha 
főfoglalkozása lett volna. Állandóan tervezett, rajzokat készí
tett.”  Emellett kiváló zeneértő volt. Amikor Bartók B éla 1927-



ben Sepsiszentgyörgyön adott hangversenyt, felkereste ven
dégszerető hajlékát. M a is őrzi a család azt a zongorát, melyen 
a nagy m agyar zeneszerző is játszott.

Negyvenhárom éven keresztül szolgálta városunkban a 
gyógyítás m űvészetét. A  M egyei Orvosi Kam ara elnöke, a ha
di ékítményes Ո. o. Vöröskereszt és a Román Koronarend 
tisztikereszt tulajdonosa volt.

Sokoldalú elfoglaltsága mellett dr. Fogolyán K ristó f a ter
m észetjáró -  m ozgalom nak is nagy híve volt. Amikor 1934- 
ben városunkban újra m egalakul az Erdélyi Kárpát Egyesület, 
a II. világháborúig tartó szakaszában ő kerül az EK E Három
széki Szakosztályának élére.

Kecskem éti sebészorvos évei alatt született M iklós fia 
(1905), aki a középiskolai tanulmányait a Székely M ikó K ol
légiumban kezdte, az első világháború alatt a budapesti 
Rákóczi Gimnáziumban m ajd a kolozsvári Piaristáknál foly
tatja. Hazatér és itthon érettségizett 1923- bán. A nagyszerű 
orvosapa példam utatásával és szellem i-lelki hagyatékkal irat
kozott be a budapesti Pázm ány Péter Tudományegyetemre. 
Bécsben képezi m agát, és Grácban 1931- ben orvosi diplomát 
szerez. A két világháború között Bukarestben orvosfőhad
nagyként végzi a haza iránti kötelességét, Budapesten dr. 
Verebély Tibor klinikáján sebész-, m ajd fogorvosi képesítést 
nyer (1932- 35).

Hazatér Sepsire és a város szolgálatába áll. Felfigyelnek 
munkájára és 1941 telén m eghívják a kolozsvári Ferenc Jó zse f 
Tudományegyetem Orvostudományi Karának sebészeti és 
urológiai tanszékére tanársegédnek, a Honvéd H elyőrségi



Kórház parancsnokhelyettes rangú sebész osztályvezető orvo
sának. Közben m egnősül, élettársa alsócsem átoni Damokos 
Irén, született 1912-ben Jászapátin.

A  pilótatanfolyamot végző orvos Pilis községben 1945-ben 
m egbízott körorvosként tevékenykedik, Budapest ostroma 
alatt az ottani Román K övetség sebesültjeit is ő kezelte. 1945- 
ben Sepsiszentgyörgy visszahívja egykori orvosát és az új Á l
lam i Kórház sebészfőorvosa lesz, egész 1965 december 31- 
ig, nyugdíjazásáig. Mint nyugdíjas orvos 1978 végéig dolgo
zott. Negyvenhét évet szolgálta a betegek ezreit. Édesapjával 
együtt pedig 90 éven keresztül álltak a gyógyulni vágyók ren
delkezésére. önkéntes orvosa volt a Háromszéki Népi Sport- 
szervezetnek és m egszervezte a Háromszéki Egészségügyi 
Szakszervezetet.

M unkásságának elism eréséül 1981-ben a Gráci Egyetemen 
aranydiplomát kap.

Dr. Fogolyán M iklós városunk közm űvelődési életében is 
jelen  volt. Sokak szám ára m a is emlékezetes a M essiás alakí
tása a M ellau Losonczy Jajru s leányai című, öt felvonásos bib
liai, zenés drámában. Az előadást a helyi Róm ai Katolikus 
Egyházközség rendezte.

1985 augusztus 19- én halt m eg Sepsiszentgyörgyön.
A  két Fogolyán orvos családi emlékét, sírját, írott hagyaté

kát példás módon ápolja és őrzi a  család ősi nevét viselő fiú és 
unoka- Fogolyán Kristóf-M iklós -  ki m aga is már közel három 
évtizede áll a m egyeszékhely közegészségtan szolgálatában.



Irodalom

- Sas Péter: Kós Károly és a sepsiszentgyörgyi Fogolyán-csa- 
lád kapcsolata, Művelődés 1998. 4 szám
- Kisgyörgy Zoltán: A két Fogolyén doktor, Emlékkönyv, a 
sepsiszentgyörgyi Kórház 145 éve
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Budai Merza Pál 

Erdélyországi örmény-magyar sorsok

Czetz János
Az erdélyi örmények, letelepedésük után, városokat alapí

tottak, templomokat, iskolákat építettek, intézményeket hoz
tak létre. A társadalmi fejlődés élenjárói lettek, és kiváló em
bereket, személyiségeket adtak a befogadó hazájuknak.

Már az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc idején az 
aradi 13 között kettő örmény származású volt. A legfiatalabb 
honvédtábornok, Czetz János pedig soha nem tette le a fegy
vert. Halálra ítélten bujdosva külföldre menekült és az emig
rációban is megbecsülést szerzett hazájának.

A Szamosújváron őshonos Czetz család egyik ága a katonai 
pályát választotta Az apa, Czetz Ferenc, a székely határőrség hu
szárkapitánya volt. Miután végigküzdötte a napóleoni háborúk 
harctereit, huszárcsapatának állomáshelye a háromszéki 
Gidófalva lett. Itt született fia, Czetz János, 1822. június 8-án, aki 
kiváló képességű katonaemberként írta be nevét a történelembe.

Édesapja 1827-ben hirtelen meghal és az árván maradt fiút 
beadták a kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetbe. Ez az isko
la alapfokon magasabb színvonalat nyújtott a tizenéves serdü
lő fiúk számára.

Czetz János, aki komolyan a katonai pályára készült, 1834- 
ben a bécsújhelyi Katonai Akadémiára iratkozott be. Nyolc év 
múlva évfolyamelsőként vizsgázott.



1842-ben hadnagyként nevezték ki az általa választott 62. 
gyalogezredbe. Az egyik alakulata B rassó  vidékén állom áso
zott. A  20 éves Czetz önálló feladatot kapott: a tömösi és a 
tölcsvári hágók parancsnokságával bízták meg. Ez veszélyes 
szolgálat volt a fegyveres csem pészek miatt, de később a sza
badságharc során nagy hasznát látta.

Ebben az időben a hadsereg vezényleti nyelve a német volt. 
Czetz János m egírja a M agyar Hadnyelvtan kézikönyvét, ami 
magában véve is bátor tett volt. így  katonai szakíróként is szá
mon tartották. 1845-ben a brassói katonai kórház parancsnok
ságát látta el, m ajd Pestre vezényelték. N agy lehetőségként 
1846-ban a Bécsi Katonai Térképészeti Intézetbe osztották be. 
Az itt szerzett szakism ereteit gyüm ölcsöztette argentínai évei
ben, nagy haszonnal. Az 1848-as forradalom  vezérkari szolgá
latban találja. Nemzeti érzelmű tisztként felajánlja szolgálata
it a M agyar Hadügyminisztériumnak. 1848 októberében, mint 
Erdélyben ism erős őrnagyot, Kossuth utasítására Erdélybe 
küldik, ahol ekkor m ár nagyon feszült a helyzet. A  nemzetisé
gi és társadalm i ellentétek válságba sodorták a forradalmat.

Amikor Bem  Jó z se f Erdélybe megy, hogy átvegye a főpa
rancsnokságot, Czetz azzal foglalkozott, hogy a szétvert had
sereg maradványait összeszedje és rendszerezett csapatokba 
szervezze. Bem megérkezésekor már közel 12 ezer főre rúgott 
Czetz tábora. Ez volt a m agva Bem  apó rettenthetetlen erdélyi 
hadának, amelynek diadalai páratlanok a hadviselés történeté
ben. A  nagyszerű csatákban Bem  m ellett az oroszlánrész 
Czetz Jánosnak jutott. Tudományos képzettsége, önfeláldozá
sa révén gyorsan léptették elő a katonai rangfokozaton. A



piski csata hőse, majd Nagyszeben bevétele után Bem  teijesz- 
ti fel érdemeiért a generális rangra. így  lett a szabadságharc 
legifjabb honvédtábornoka 26 éves korában. Czetz Fekete
halomnál újabb csatát nyer Puchner császári hadai felett. Bras
sóba m árcius 19-én vonulnak be és elhangzik Bem  kiáltványa 
Erdély népeihez: „Fogjatok össze a zsarnokság ellen és boldo
gok lesztek” .

Czetz családja ekkor már Brassóban lakott, ahol édesanyja 
várta annyi év után. Az ellenség a szorosokon át kifutott és ez
zel az erdélyi tavaszi hadjáratnak vége volt. Bem Józsefet a 
bánsági haderőhöz vezénylik. Czetz Vöröstoronynál balesetet 
szenved m ájus végén. A  fegyverletétel K olozsvár környékén 
találja, ahonnan halálra ítélve, álruhában elmenekül. 1850-ben 
Hamburgban adják ki német nyelven Bem erdélyi hadjárata 
című hadtörténeti értékű művét.

Csakhamar innen is menekülnie kellett s ekkor Párizsba 
ment, ahol több kiváló politikai és irodalmi egyéniséggel jutott 
közelebbi ism eretségbe. Ott is katonai dolgokkal foglalkozott, 
m ajd a Mont Cénis-i vasúti pálya építésénél nyert mérnöki al
kalm azást. Ezután a francia-olasz-osztrák háború alatt Cavour 
segítségével az első m agyar légió szervezésében vett részt. A  
váratlanul megkötött Villanfranco-i béke keresztülhúzza ter
veit s 1859-ben iíjú  feleségével és fiacskájával végleg elhagy
ta Európát. Családjával Argentínába hajózott, ahol Buenos A i
res városában fontos katonai feladatokat bíztak rá. Az ország 
határvidékeinek m egerősítésére dolgozott ki tervet, tüzérségi 
kiképzéssel is foglalkozott. A lapítója lett a Térképészeti Inté
zetnek, m ajd m egszervezi és igazgatja a  Katonai Akadémiát.



Keze alól kerül ki Argentína katonai felső vezetése és ezen 
munkásságával hallatlan megbecsülést szerzett.

1896-ban, 74 éves korában vonult nyugállományba. Ezen 
években került kapcsolatba Szongott Kristóffal és küldi írása
it a szamosújvári Armenia folyóiratnak. Készül hazáját, szülő
földjét viszontlátni, de egészségi állapota oly mértékben meg
romlott, hogy már nem vállalkozhatott az útra. Öregkorában őt 
is gyötörte a honvágy. Naplója szerint: „A  legkeserűbb kenyér 
jutott nekem, aki soha nem láthatta viszont szülőföldjét.” 
1904. szeptember 6-án temették el Buenos Airesben, katonai 
díszpompával, közmegbecsüléstől övezve.

Szabó László Czetz, a lélek nem alszik ki című könyvében 
írja: „Az egyetlen magyar, akinek szobrot emeltek Dél-Ameri- 
kában. Bronzba öntött mellszobra a Colegio Militar előtt em
lékeztet arra, hogy az argentin katonai főiskola megalapítója 
és első igazgatója volt.”

M erza Gyula
A 20. század első felében az egyik legismertebb armenoló- 

gus, aki az erdélyi örmények múltjával, jelenével és jövőjével 
behatóan foglalkozott, Merza Gyula volt.

Kolozsvárott született 1861. február 25-én. Édesapja Merza 
Lajos évtizedekig az EM KE megbecsült főpénztárosa volt. Ta
nulmányait Kolozsvárott és Bécsben végezte. Orvosi diplo
mát szerzett, de a leghatásosabb gyógyszert a természetjárás
ban látta. Az EKE tevékenységébe már annak megalakulási 
évében, 1891-ben bekapcsolódott. Az Erdélyi Kárpát Egyesü
let minden munkájában részt vett és igyekezett külföldön is



összeköttetéseket szerezni. N agy szakértelemmel szerkesztet
te 1903-1908 között az Erdélyt, az EK E lapját, és m egírta az 
egyesület történetét. M erza Gyulának a term észetjárásról való 
felfogását legjobban ez a m ondása fejezi ki: „A  turistaság a 
gyalogjárás költészete.”

Tevékenyen részt vett a szam osújvári örmény múzeum ala
pításában és az örm ény Múzeum Egylet alelnöke volt.

A kolozsvári Szent M ihály templom egyházközösségében 
50 évig tag, a gazdasági bizottság elnöke, egyháztanácsos. Az 
örmény kereszt című illusztrált tanulmányát XIII. Leó pápának 
a 25 éves pápai jubileum a alkalmából latin üdvözlő költemény 
kíséretében elküldte, amiért a pápától apostoli áldást kapott.

Több mint száz dolgozatából említésre méltó Az erdélyi ör
ményekjövője (1896), Az erdélyi örmény püspökség, Az örmé
nyek Magyarországon, Szongott K ristóf és az örmény iroda
lom (1907).

Az egész vallástörténeti munkásságáért, különösen az ör
mény kereszt form ájáról közölt kutatásaiért (1903) X . Pius pá
p a a Szent Szilveszter Rend Lovagja érdem jellel tüntette ki. 
A z egyházközség életében nehéz időkben kifejtett munkássá
gáért, adományaiért M árton Áron püspök nyújtotta át a pápai 
kitüntetést, a már említett Szent Szilveszter Lovagrend nagy
keresztjét.

A kolozsvári Szent M ihály egyházközségnek hagyatékozta 
640 holdas bihari birtokát, a piarista diákok és egyetem i hall
gatók taníttatására.

Külön meg kell emlékeznünk je les szem élyiségekkel való 
találkozásairól. Szerencsés véletlen folytán Bécsben m egis



merkedik Argutinszky kaukázusi örmény herceggel, aki egy
ben néprajzkutató is.

A Mátyás Házban ő kalauzolja Jókai Mórt és gróf Apponyi 
Albertét, hasonlóképen Sapieha lengyel herceget és aviatikust, 
valamint Mister Lebaudyt, a Szahara császárának nevezett ná- 
bobot, akik az ő idejében látogattak Kolozsvárra. Részt vesz a 
Kolozsvár című idegenforgalmi röplap szerkesztésében, ami 
előmozdítja a város látogatottságát.

1943. december 15-én hunyt el, 83 éves korában. A kolozs
vári egyházközség halottjának tekintette, a Szent Mihály 
templomban ravatalozták fel, síremléke a Házsongárdi teme
tőben található.

Ajtai Ferenc foldrajzprofesszor szavait idézve: „Merza 
Gyula sokoldalú, a közért kifejtett tevékenysége a mai nemze
dék számára példaértékű.”

H alász Gyula (Brassaí)
Az örmények Erdélyben arányszámukhoz képest igen sok 

kitűnő írót, képzőművészt, zeneszerzőt, színművészt adtak a 
világnak. Egy igen sokoldalú művészember, aki külhonban, 
mint fotóművész lett világhírű, Halász Gyula volt. Párizsi évei 
alatt felvette a Brassaí művésznevet és az i betűre két pontot 
téve, hogy a franciák el ne nyeljék az utolsó betűt.

Halász Gyula Brassóban született 1899. szeptember 9-én, 
értelmiségi polgár családból. Édesapja a dunántúli származású 
Halász Gyula, Brassóban főgimnáziumi tanár és publicista. Fi
atal éveiben újságíró volt Székesfehérváron, majd Budapes
ten. Idős korában könyvet adott ki emlékeiről: A századik év



küszöbén címmel, 1967-ben. Ebben a könyvben em lékezik fe
lesége, az örmény Verzár M atild családjára. A  brassói Ver- 
zárok rokonságban voltak Verzerescu Oxendius (1655-1715) 
örmény katolikus püspökkel.

A z apa Szam osújváron részt vett az erdélyi örmények 200 
éves jubileum án, am ikor m ég nem is sejtette, hogy brassói ör
mény lány lesz a felesége. Brassóban tanári kinevezése után 
1898. november 28-án vezette oltárhoz Verzár M atildot, a ke
reskedő Verzár Antal leányát.

Elsőszülött fiúk, a kis G yulus, gondos családi nevelésben 
részesült. Iskoláit Brassóban kezdi, m ajd később Budapesten 
és Berlinben folytatja tanulmányait. Képzőművész, festő sze
retne lenni. 1923-tól Párizsba vezérelte m űvészsorsa. Ide 
igyekezett minden fiatal piktor az első világháborút követő 
években. A világhírhez előbb Párizst kellett meghódítani. 
Csatlakozott a szürrealisták csoportjához.

H alász Gyula hatalm as am bícióval érkezett és valószínűleg 
álmában sem gondolta volna, hogy fotográfusként fog hírne
vet szerezni. De egyelőre azt kellett tapasztalnia, hogy nem 
elég a tehetség. Az igazán jelentős, de elszigetelt külföldi mű
vészekkel, mint amilyen Tihanyi L ajo s vagy M attis Teutsch, 
a kutya sem törődött. A  festészet egyre kevésbé érdekelte. A 
fényképészet azonban m ég m indig sztárművészet volt. Ú jság
írással is foglalkozott és 1929-ben vett egy riportgépet, hogy 
m aga készíthesse cikkeihez a fotókat. Fényképei jó l sikerültek 
s az újságírás is jobban ment. A  Brossai névvel jelzett cikkek 
keresetté váltak. 1933-ban kiadott első fotóalbuma, Az éjjeli 
Párizs, világsikert hozott szám ára.



A  fotográfia többnek bizonyult, mint egyszerű ugródeszka. 
Felfedezte, hogy a fényérzékeny papíron egy varázslatos világ 
jelenik meg, önálló, zárt egészként hat, akár egy festmény, re
gény vagy film . A  kiadók is felism erték a könyv jelentőségét, 
am ely Párizs éjszakai életének teljes szintézisét adja. Elkészí
tette a Picassóval folytatott beszélgetéseinek könyvét. 
„Lehetetlen, hogy a fényképészet teljesen kielégítsen”- mond
ta neki Picasso.

„A z ember visszavonul a fényképészetbe, mint egy kolos
torba” - válaszolta Brassai.

A  párizsi gyerekek falrajzaiból készített albumával terem
tette meg a graffiti műfajt (Graffiti de Brassai 1960).

Párizsban halt meg, ahol a legtöbbet élt és alkotott, 1984. 
jú lius 8-án.

Születésének centenáriumán a Pompidou Központban ret
rospektív kiállítást rendeztek, ahol 540 műve, köztük 450 fotó 
tekinthető meg. A Picasso Múzeum is megemlékezik a fotó
m űvészet egyik legnagyobb alakjáról.



dr. M erza  G y u laS e p rő s i C z á rá n  G y u la

H a lá sz  G y u la  é s  P ic a s so





Calmescu János, 
az örmény Alapítvány elnöke 

Erzsébetvárosi örmény gyökerek

Tisztelt Konferencia!
Mint az Erzsébetvárosi Örmény Alapítvány elnökének, az a 

m egtiszteltetés jutott, hogy a Budapesten megszervezett kon
ferencián tagjaink nevében tisztelettel köszöntsem az egybe
gyűlt örmény testvéreinket.

M eg szeretném említeni ragaszkodásunkat, amellyel vi
seltetnek tagjaink az itt összegyűlt örmény testvéreink iránt, 
m ivel tudatában vagyunk annak, hogy nehéz időkben a ma
gyarországi testvéreink sokszor nagy segítségünkre voltak, 
úgy anyagi, mint lelki téren.

Erzsébetváros 1733-ban lett örmény várossá nyilvánítva, 
de m ár 1672-es jelzések szerint éltek itt örmény családok.

Az idők folyamán sok nehézséggel kellett elődeinknek 
megküzdeniük az A pafi M ihály fejedelem től m egvásárolt bir
tokon, am íg végül is egy virágzó örmény város épült fel. Ör
mény őseink sok nehézséggel kellett hogy megküzdjenek 
m egmaradásukért és vallásuk megtartásáért. Úgy a megmara
dás, mint a vallás megőrző tényezője az egyház volt. így  tör
ténhetett, hogy 1690-ben Verzár O xendiusz lett az örmény 
katolikus egyháznak erdélyi helytartója. Ezután pedig Erzsé
betváros teljes felvirágzásnak lendült úgy vallási, mint mű- 
veltődési és gazdasági téren. Ekkor épült fel Erzsébetvárosban



öt templom, ezek közül a legfontosabb épület az erzsébetváro
si örmény katolikus katedrális, amely még ma is városunk dí
sze és je les múltunk őrzője. A  katedrális építése 1776-ban kez
dődött és 1791-ben lett felszentelve. Akkor két tornya volt és 
7 oltára. Egyik tornyának tetejét 1927-ben a nagy vihar leso
dorta. Érdem es megemlíteni, hogy 1720-ban létesült egy ör
mény kolostor, amelynek jelentősége a kultúra fenntartása és 
teqesztése terén volt fontos.

M ár 1685-ben van je le  az iskolai oktatásnak, am ely a 
tem plom ban volt és a tanítóm esterek a papok voltak. 1774- 
ben m egalakult az első örmény iskola K opár Péter házában, 
am elyet erre a célra az örményeknek adom ányozott. Idővel, 
1838-ban K abdebó Ján os tisztelendő egy külön osztályt lé
tesített örmény siketném a tanulók részére, am ely Erdély 
ö sszes siketném a örmény gyerm eke részére nyitva állt. En
nek akkori tanítója B acsik a Ján os volt, aki egész Európában 
híres volt. 1878-ban Avedik Lukács örmény katolikus espe
res ú jításokat valósít meg az örmény iskolában és bevezeti a 
torna- és zeneórákat és m egszervezi az iskolai könyvtárat, 
úgyszintén segélyalapot szervez a szegény örmény gyerm e
kek szám ára.

1827-ben m egjelent városunkban R áfáel Sándor örmény 
szárm azású angol multimilliomos lovag, aki megalapította a 
R áfáel Sándor erzsébetvárosi örmény alapítványt és így lesz ő 
az örmény leányoknak épült leányiskola alapítója. Később 
ugyancsak az ő segítségével épültek a tanítói lakások és 1843- 
ban az erzsébetvárosi gimnázium négy éves oktatási időtar
tammal. Ennek igazgatója az akkori erzsébetvárosi polgármes-



tér, Dániel Jenő volt. Első tanárok Kabdebó Antal, Issekutz 
Antal és Dajbukát Gergely voltak.

Időközben az örmény vezetőség és a m agyar állam  között a 
katonai kötelezettségek miatt nézeteltérések szárm aztak, ame
lyek 1837-ben megoldódtak egy huszárkaszám ya megépítésé
vel, az örmények költségén. így a m agyar állam , az ország- 
gyűlés kihirdette, hogy az örményeket befogadják véglegesen 
és visszavonhatatlanul a m agyar nép közösségébe.

Tisztelt Konferencia!
Igyekeztem, hogy röviden bem utassam  azokat a tényező

ket, amelyek az idők folyamán hatással voltak az erzsébetvá
rosi örmények m egmaradására, bekapcsolódására az állam kö
zösségi és vallási életébe és hogy kultúrája és gazdasági életé
nek felvirágzása révén hozzájáruljon az európai kultúra meg
valósításához, mindenkor hűnek maradva az örmény identitás
hoz és mindig hűnek maradva annak az állam nak, amely őket 
befogadta és amelynek fiai.





Kruzsniczkyné, Keller Rozália 
„Armenia“  Örménymagyar Baráti Társaság 

Szamosújvári emlékeim, különös tekintettel az ör
mény katolikus vallási hagyományokra.

Szamosújvár szabad királyi város szülöttje vagyok. 20 éves 
koromig gránitköves járdáit koptattam.

Édesanyám tiszta örmény szülők: Cheul Dorottya és 
Murádin Miklós ötödik gyermeke, Murádin Rozália.

Édesapám Keller Vilmos, szász protestáns családból szár
mazik. Családi házunk az örmény temetővel és a híres, sokak 
által ismert fegyházzal farkasszemet nézett. Ebbe a temetőbe 
szívesen eljártam, különösen az év végi vizsgák és összefogla
lók idején tanulni. Csend és friss levegő várt itt. Szívesen gon
doztam Miklós nagyapám sírját, pedig nem is ismertem. 
Murádin Bogdán és Csákány Veronika gyermeke segédekkel 
dolgoztató csizmadiamester volt.

Örmény nagyanyám Dorottya (Dari), Cheul Emánuel bőr
kereskedő, és Nevelics Rebeka gyermeke. Árván maradt még 
két lánytestvérével, Annával és Hánkussal. A rokonok nevel
ték fel őket Murádin nagyapám, mint özvegyember 12 évvel 
volt idősebb Dari nagyanyámnál és két gyerekkel nősült újból. 
Nagyanyám öt gyereknek adott életet: Miklós, Mária, Veroni
ka, Katalin és Rozália. így hét gyerek ült az asztalnál. Édes
anyámtól tudom, hogy ő már nagylány volt, amikor megtudta, 
hogy két testvére nem édestestvérei. Nagyanyám nem tett kü-



lönbséget közöttük, ami miatt óriássá nőtt előttem. Példaké
pem maradt mai napig. Szívesen em lékszem reá. Nálunk la
kott. Esténként három nyelven mormolta az im ádságát: örmé
nyül, románul és magyarul. E három nyelvet ismerte. Az ör
mény m eséjét nem felejtettem el. Lányom és unokám is isme
ri. A  félkegyelm ű örmény leányról szól. A  hurut örmény íze
sítő, a herisza és ángázsábur leves különleges elkészítési mód
já t tőle tanultam. Édesanyám a jám ez m eg a buzsenyica fur
csaságaira tanított meg.

D eák Sándor bácsi temetkezési vállalkozó, szívesen meg
m eglátogatta nagyanyámat, hisz unokatestvérek voltak. Ilyen
kor örményül beszélgettek. Kíváncsian hallgattam  mindig.

Nagyanyám  kedvencei fiútestvéreim voltak. Vilm os (Baby) 
és Rudi, mert ők simulékonyabbaknak születtek mint én. De 
ez nem bántott engem soha.

A  város példásan, tervszerűen épült. Központjában a szép, 
rendezett főtere, az örmény templommal. E z a templom páiját 
ritkítja. H azajövet a Polgári leányiskolából betértem sokszor a 
Rubens képet megtekinteni, mely a templom baloldalán lévő 
kápolnában volt látható. Érdekeltek a festmények. A templom 
m indig nyitva volt. Sajnos az oroszok bejövetele óta zárva 
tartják. C sak a ritkán tartandó m isén nyílik ki az ajtaja, a kel
lem etlen lopások miatt. Az idők m egváltoztak.

Gyermekkoromban olyan m isztikusnak tűnt nekem ez a 
tem plom belső, ahogyan örményül olvasta a m ise szövegét a 
Szent könyvből, a halk szavú, halvány arcú Lengyel Zoltán 
apostoli kormányzó úr, a káprázatos, szép oltár előtt. A  m ise 
aktusa alatt Istent dicsérő párbeszéd folyt, énekelve a m iséző



kormányzó úr és a kántor között, örményül. A  hátsó padban 
ült az öreg B elcsug Antal és Pólyák Domi bácsi. Erős basz- 
szushangjukkal felelve, zengett az egész templom belseje. A  
m ennyországba képzeltem magam, amikor az orgona tömör 
akkordjai m egszólaltak az örmény bazilikában. Rázendítve az 
örmény énekkar a kórusból, Pongrátz Annuska néni vezetésé
vel. A z örmény zenekarral is énekelt a dalárda, de ez csak 
nagy ünnepi alkalomm al történt. (Az örmény énekkar Erzsé
betvároson és Gyergyószentm iklóson is énekelt egy párszor.)

Pongrátz Annuska néni hét gyerek anyja volt. Egyik közü
lük Gergely, ki az 1956-os forradalom egyik lelkes vezére lett.

Szent G ergely ünnepén, Úr napján és áldozó csütörtökön 
az ünnepi m ise körmenettel járt. Ilyenkor tömve volt a temp
lom. A körmeneten mindenki részt vett, aki a m isén jelen volt. 
Nem csak az örmény egyház vezető papjai vettek részt, hanem 
a meghívott katolikus, görög katolikus és ortodox egyház pap
ja i is mint vendégek. Négy oltárt helyeztek el a Főtér négy ré
szében, az égtájak irányában. Indult a menet. Legelöl a vendég 
görög katolikus és görögkeleti pap. Utánuk következtek a ka
tolikus egyház képviselői, majd a két kántor és a zászlóvivők. 
Szent Gergely napján azt a rettenetes nehéz egyházi zászlót 12 
fiatalem ber vitte. Ezt egy évben csak egyszer vették elő. Vé
gül következett a baldachin alatt a püspöki süveggel Lengyel 
Zoltán, apostoli kormányzó. Ő van az emlékezetemben, kezé
ben a püspöki csavarintos botjával. Előtte két leányka párnát 
tart a kezében, az egyik párnán szőlő, a másikon búza volt el
helyezve. A kormányzó úr után következtek az egyház világi 
elöljárói és az ünneplő gyülekezet. A  menet elején, ahol a pa-



pi gárdát soroltam  el, kétfelől a szélén, leánykák mennyasszo- 
nyi ruhába öltözve sorakoztak. Egyesek fehér liliom ot, mások 
kosárkát tartottak a kezükben. Akik a kosárkát vitték rózsa
szirmokat hintettek a  járdára.

Néhai id. Juhász Ernő festő jóvoltából, aki méltatlanul 
szám ba nem vett szam osújvári festő volt, ma is elszoruló szív
vel gyönyörködhetünk egy általa, a 20-as években festett kör
menet vonuló alakjaiban, felidézve annak soha vissza nem té
rő hangulatát.

A képen, a fehér szakállú görög katolikus vikárius. A  város 
lakói Pop Gergelynek nevezték. (Fiát pedig dr. Pap Istvánnak, 
a doktor bácsinak, akihez nemzetiségre való tekintet nélkül 

Հ fordultak a betegek. Nagyon jószívű, adakozó egyéniség volt. 
Soha nem nősült meg. Ú gy tudtuk, hogy nagy szerelme egy 
örménymagyar lány volt és ő is pártában maradt.)

Pop Gergely m ellett a görögkeleti pópa Straja Radu önér
zetesen emeli fel szakállas szép arcát. A  képen látható menet 
közepén, talán az apró termetű ferences atyát láthatjuk. Mö
götte pedig a baldachin alatt, melyet négy szép szál ifjú  visz, 
A lexa Ferenc plébános úr jellegzetes örmény arca látható. A 
templomi zászlók, szép mívű zárt gyertyatartók, Péter és Pál 
apostol szobra a háttérben, teszi még ünnepélyesebbé a képet.

A  baldachin előtt vonul Pólyák Domi és Belcsug Antal, a két 
kántor, kezükben tartják az énekeskönyvet. Ahogy rájuk nézek, 
szinte hallom férfias, tömör, basszus hangjukat. A  két párnát vi
vő leánykát a szőlővel és búzakalásszal eltakarják a kántorok.

A felvétel egy m ásolatról készült. A z eredeti példányt az 
örmény egyháznak ajándékozta iljabbik Juhász Ernő (a festő



fia). A festménynek nyoma veszett. Szerencsére akadt egy má
solat ifj. Juhász Ernő lakásán. Neki köszönhetem, hogy m ég
is sikerült lefényképezni legalább a másolatot. A  fényképész 
M erza Luki örménymagyar szam osújvári lakos volt.

Űrnapján mi is Édesanyámm al a körmeneten részt vettünk. 
Az egész család. Pedig Édesapám  protestáns hitü volt és mi a 
gyerekek is. Édesanyám at nagyra becsülte Édesapám  buzgó 
vallásossága miatt. Otthon a falon függött a kereszt a m egfe
szített Jézussal és az örökm écsessel. Alatta fohászkodott Édes
anyám nap mint nap. Szorgalm as és fáradhatatlan volt egész 
életében. Örökmozgónak nevezte Édesapám.

M eg kell em lítsem, hogy a magyar világban 1940-1944 kö
zött Szam osújváron tartózkodó hadsereg tisztikara és legény
sége részére mindig foglalt volt egy nagyobb szám ú padsor az 
örmény templomban. Ők is ide jártak misére. Ezt Kónyáné 
K ovrig Stefi (nyugdíjas tanárnő) említette nekem a napokban.

A templomot vasrácsos kőkerítés övezte. A  templom bejá
rati oldalán a tizenkét apostol sorakozott. Kőből faragva ter
mészetes nagyságban. A  tíz apostolnak csak m ellszobra, Péter 
és Pál apostol teljes nagyságban. A  szobrok megmaradtak. A 
templomban találhatók. De a kerítés, a múlté. A  város vezető
sége a hatvanas években lebontatta. A képen látható Szent Pé
ter szobrán mindig m egakadt a szemem, ahogy a nagy kulcsot 
tartja a kezében.

Az örmény templom toronyórája soha nem járt pontosan. A  
csókák mindig rászálltak a mutatóira és hintáztak rajta.

A templom harangszava csodálatos volt! M i a város végén 
laktunk. (M a már szám talan ház épült azóta). Ha nyáron kint



játszadoztam , m egálltam  egy pillanatra, ha harangoztak. Jól 
elhallatszott idáig is. Sőt, a határban dolgozók is levették ka
lapjukat, oda is eljutott a harangszó. M ost is olyan jó l emlék
szem  a különleges, szépen szóló harangjára. De kár, hogy ami
kor a templom tetőzete leégett 1960-ban, a harang elolvadt a 
nagy hőségtől. M a csak gépszerkezet harangozik, és olyan 
csúnyán.

Amikor a polgári leányiskolába jártam , a Főtéren kellett el
haladjak a legelegánsabb vendéglő és szórakozóhely a 
„Korona” előtt Állandó zenekara volt. Ha az időm engedte 
m eg-m egálltam hallgatni a kiszűrődő melódiákat. Csupa plüss 
és bársony díszítette ezt a rezidenciát. Ide jártak étkezni és 
szórakozni a m ódosabbak. A nagy mulatós nótaköltő Fráter 
Lóránd, ki a szam osújvári huszárok kapitánya volt, gyakran 
szórakozott a „Korona” vendéglőben. Fogadásból behajtott 
ide a főajtón a  fehér lovával, ami miatt elbocsátották a hadse
regből. A  fehér ló esete tetézte a nőügyeit. Mert hát Istenem, 
igen szemre valóak voltak a szép örmény hölgyek! Hiába véd
te a férfm ép vasrácsos ablakokkal az ébenfekete hajú teremté
seket. Ahány vasrácsos ablakú házat találhatunk Szám os- 
újváron, azokat mind örmény család lakta, azért is mert na
gyon gazdagok voltak. A ház ura, mint kereskedő, sokat volt 
távol családjától.

A  Főtéren sorakoztak az örmény kereskedők üzletei: 
U rm ánczi, E sztegár, L u lai, H orem ian, Sáhin K ristó f, 
N uridzsán Tóni.

A  központban levő lakóházak mind az örmények tulajdonát 
képezték és általában a templomhoz közelebb eső környéken,



meg a Kolozsvár fele vezető főúton. A  Főtéren volt a N its pa
tika és családi házuk. Nem mulaszthatom el, hogy megemlít
sem  N its G yuszi bácsit, ki nem csak gyógyszerész volt, hanem 
képzett énekhangú is. A z örmény templomban kántorizált, kü
lönösen miután Pongrátz Annuska néni, családjával elmene
kült és soha vissza nem tért.

A lábasházban, sziki lányok táncoltak vasárnap délutánon
ként. Ez a híres falu Szam osújvártól 10 km-re található. Több 
ilyen lány cselédeskedett Szam osújváron. A m ellékelt képen a 
lábasház látható. Szintén id. Juhász Ernő festő örökítette meg. 
Ez a lábasház, az örmény templom során volt (amit már rég le
bontottak). Az iparosok (tímárok, szűcsök, csizm adiák) élel
miszer- és gabonaraktára. E képen látható a Sim ái ház, külön
leges tetőszerkezete. E z sem  létezik már. Helyette a mozi épü
letét találhatjuk. Itt, ha hátat fordítunk a Főtérnek, pont az ör
mények kis templomával nézhetünk szembe, a Salam on temp
lom m al. Egyik Sim ái volt a templom egyik építtetője. Szintén 
a nagytem plom  során találhattuk Horem ián rövidárú-, 
Nuridzsán Tóni rőföskereskedését és a Sáhin üzletét. Persze 
ez is a múlté.

Az örmények között sok volt a bőr- és állatkereskedő. 
Édesapám , em lékszem Papp Culinak adta el minden évben 
október körül a 200 kg-on felüli mangalicáit. Nagy teherautó
val szállította el Culi az állom ásig. Aztán irány Ausztria! Ezt 
az eseményt én is végignéztem  otthon mindig.

Bőrkereskedő volt a nagybátyám , Murádin M iklós és fia, 
kit szintén M iklósnak hívnak, és Bukarestben él. Urm ánczi 
Lukács és Áján Jenő is a bőrkereskedők közé tartoztak.



Pólyák Domi a jóhangú kántor, kinek gomblyukából soha 
nem hiányzott a piros szegfű, a levágott sertés feldolgozásával 
foglalkozott. Kitűnően értett a kaiser és a kolbász készítésé
hez. K olozsvár piacára is juttatott belőle. Ezért gyakran járt be 
Kolozsvárra az árujával.

Nemcsak kereskedők, hanem iparosok is akadtak az örmények 
közölt Ezek voltak a tímárok, csizmadiák meg a szűcsök. Az 1915- 
ben bevándorolt örmények, peizsaszőnyeg készítéssel foglalkoz
tak. Ők honosították meg a perzsaszőnyeg szövését a kisvárosban.

Az örmény templommal, ha szemben állunk jobb kéz felől 
áthalad egy utca a Főtéren, ez a Víz utca, mely tovább folytató
dik a város végéig. Nevét onnan kapta, hogy a Szam os vize igen 
közel volt ehhez a részhez. A  Szam ost aztán elvezették. V íz ut
cának ismerte mindenki. M a is így hívják a régiek, és mások is. 
Dés felől jön és átszeli a várost Kolozsvár felé haladva. Ezzel az 
utcával párhuzamosan található a II., III. és IV. utca. A z utcák 
tervszerűen létesültek. Egyenes, szabályos utcák ezek. Egy gör
be utcát nem lehet látni sehol. Mind arra vallanak, hogy pontos, 
előre eltervezett tervrajz szerint épültek a házak.

A z alsó V íz utcán (D és felé) volt Á ján Tivadar háza. 
Sertéshizlaló és nagykereskedő lévén százával adta el a serté
seket külföldre. Házát 1948-ban állam osították minden vagyo
nával, és még sok örmény családot tett tönkre a kommunista 
állam . A z Áján ház után következett a  város központja felé a 
Bodnár és a Zakariás ház.

Az alsó  V íz utcán volt a gimnázium. 1940-től a felső négy 
gimnázium, kereskedelmi líceummá alakult. Itt fejeztem  be ta
nulm ányaim at Szemben a Kereskedelm i líceummal a  nagy,



m agas járásbíróság épülete állt és áll ma is. Egy időben átköl
töztették Désre, m ajd újra visszaköltöztették Szam osújvárra a 
90-es években.

A  felső V íz utcán (mely Kolozsvár felé vezetett) volt Flórián 
Tibor költő háza, a sarkon. Utána még több örmény család laká
sát találhattuk. így például: Placsintár, Nyegrutz, Jakab, Áján 
Jenő (a bőrkereskedő), Bátrin és Lászlófíy  az ügyvéd.

Szintén e részén a  városnak találhattuk az örmény egy
házhoz tartozó leány- és fiú árvaházat, az örm ényiskolát, az 
idősek otthonát és az apácakolostort. A z örmény elem i is
kolában tanított M adaras M ariska tanító néni. Ebbe az is
kolába já rt M oldován Z sóka és M adaras Jan csi is. ő k  o sz
tálytársaim  lettek a kereskedelm i líceum ban. Zsóka volt az 
osztály  esze. Ú gy felelt m indig, mint egy ügyvéd. Sajnos 
kb. 37 éves korában elhunyt, hátrahagyván két kis árva 
gyerm ekét. Ennek a leánynak bogárfekete szeme volt és hosz- 
szú, koromfekete copfot viselt. Gyakran sárgarépát rágcsált. 
Fogsorvadás környékezte, ezért tette ezt. Édesapja gyapjú és 
kelm efestő volt. Zsóka, Édi nővére és K ristóf bátyja hamar ár
ván maradtak. Édesapjukat elvesztették. Édesapjuk m estersé
gét édesanyjuk folytatta, nagy szakértelemmel.

M adaras Jancsi szintén árván maradt. Hevesné, született 
M adaras (az örmény tanítónő) nevelte, ki nagynénje volt.

A  szeszgyár is ezen a részen volt, a felső Víz utcán, mely 
sokszor kellemetlen, erjedt szaggal árasztotta el a környéket. 
Erre volt egy kápolna is, ami most is létezik. Az örmény egy
házé. Odajártak az árvaházi gyerekek misére. Innen nem 
m essze találhattuk a kaszárnyát.



M ég fel szeretnék sorolni örmény családneveket, melyekre 
em lékszem , és Szam osújváron laktak ezek a családok: Áján, 
Bényei, B egidzsán , Bárány, Duduc, Csákány, Dájbukát, 
Fogóján, Gám enczi, K asza, Kabdebó, Rozálián, Kovrig, 
K apatán, Lengyel, L ászlóffy , M ánya, M erza, M ártáián, 
N evelics, N ovák, Nuridzsán, Násztur, N its, Nyegrutz, Perint, 
Pólyák, Pap, Pongrátz, Placsintár, Száva, Todorffy, Tüzes, 
Tarisnyás, Vártán.

A  város lakónegyedei: Kandia, 13 V áros, K akasvár és C i
gánysor.

Kandiának, a fegyház körüli részt nevezték, a vár és a kis 
Szam os között. E z volt a város legrégibb része. A  fegyház al
kalm azottai laktak itt általában, m eg a tímárok és a szűcsök, 
m észárosok. K eller nagyapám szövőm ester volt a várban. Itt 
lakott családjával. A  fegyházat várnak nevezték a helybéliek, 
mert M artinuzzi vára volt valaha. Idővel börtön lett, majd 
gyermekkoromban fiú- és lány javítóintézet. Ez nem tartott 
huzamosabb ideig. Ú jból nehéz börtönné alakult. Ma is az.

A 13 V áros Szam osújvár délnyugati része. Nevét onnan 
kapta, hogy csak 13 ház volt ezen a területen.

A  K akasvár nevét onnan kapta, hogy e városrészben laktak 
a fazekasok. K özel voltak az agyagos dombhoz. Az agyag a 
fazekasok alapanyaga. Kakas-figurákkal díszítették a háztetőt, 
amit égetett agyagból készítettek. M ivel kertes házban laktak, 
volt m ajorság is az udvaron. K akasaik igen lárm ásak lehettek.

A Cigánysor a város északnyugati részén található. Itt lak
tak a zenész cigányok családjaikkal és a kovács cigányok. 
Édesapám  egyik ilyen kováccsal csináltatta nagy, különleges



szegeit, melyeket saját keze által készített tépőgéphez használt 
fel a gyajúfésüldéjében. A zenész cigányok a Korona vendég
lő alkalm azottai voltak. Ha valam elyik fiatalem ber vagy ép
pen nős ember éjjeli zenét akart adni kedvesének vagy felesé
gének, ezek a cigányok kitűnően értettek az ilyesmihez. Rög
tön ugrottak, ha erről volt szó! Édesapám  nem egyszer lepett 
meg minket szerenáddal.

A  sétatér a Főtértől letérve a Szam osig tartott. Ez is szabá
lyos utakkal rendelkezett. Közepén egy kis kerek tér volt. 
M ost Szervátiusz Tibor magyarörmény szobrászm űvész alko
tását találjuk a téren. A három grácia lejti könnyű táncát.

Erről a kerek térről sugárszerűen több sétaút indult. Egy 
vezetett például a tóhoz, m elyben nyáron csónakázni, télen 
korcsolyázni lehetett. Vasárnap délután m indig én is kor
csolyáztam  itt. Sokszor néztem  a barna bársonyruhába öltö
zött Czetcz lányt, ki kifogástalan  term etével igen bájos lány 
volt és nagyon szép figurákat lejtett a jégen . De m indig 
csak  egyedül, partner nélkül. Czetcz János az ismert hontalan 
Czetcz János honvédtábornok és katonai mérnök, ki sohasem 
térhetett haza, rokonsága. - A  tó már nincs, gyom lepte el. -

A sétatéren vasárnaponként némelykor népünnepélyt is 
rendeztek. Élveztük a zsákbafutás és az óriás lepényevés ver
senyét. A fúvószenekar sem hiányzott erről az ünnepélyről. 
Szórakoztatta a  jó  népet. De nemcsak ilyenkor, hanem vasár
nap nyáron, ha az idő megengedte.

A  sétatér kútjának vize volt a legjobb ivóvíz a városban. 
Sokan hordtak innen vizet, mert a szam osújvári kútvíz nagyon 
salétrom os. Gyermekkoromban nem volt kanalizálva a város.



A  sétatéri fákat mindig megcsodáltam . Roppant vastag tör
zsű fák voltak ezek. A  bátyámtól tudom, hogy egy fegyenc a 
fegyházból ültette ezeket a fákat és gondozta a sétatér fáit és 
bokrait. Biztosan kertész volt. Ezek a  fák százévesek is lehet
tek. Ősszel teleszórták a fák a sétautat levélszőnyeggel. Szeret
tem ilyenkor sétálni. Nyáron örültünk, ha itt a fák hűvös ár
nyékában meghúzódhattunk. Valósággal menekültünk ide a 
főtéri korzóról a nyári nagy meleg elől. Tele volt a sétatér. Va
sárnap délelőtt nem nagyon lehetett üres padot találni. O sz
tálytársaim m al is nagyon szívesen sétálgattunk itt télen, nyá
ron, ha időnk engedte. Azóta a nagy viharok sok öreg fát ki
törtek már.

A sétatérhez tartozott az Erzsébet-kert. Élő sövénnyel kerí
tették el. Bokrokkal, fákkal ültették be. Középen virággal teli 
grupp ékeskedett. Padokon üldögélhettünk. A nagyon ritka fe
nyőfa-féle (japán), melynek neve Gingo B ilova, még megvan. 
Két példány van belőle. Ez maradt, semmi m ás. Híre, hamva 
az egésznek.

A hetivásár és az országos-vásár mindig a „piacon” , a Fő
téren zajlott le. A  terményeket a szom szédos falvakból hozták 
be a falusiak. N agy volt a sürgés-forgás. Ilyenkor a mézes
pogácsás, lacikonyhás meg a bazáros felütötte a sátrát. A  fagy- 
laltos is járt egy kerekeken mozgó fagylaltos ládával. Ez a 
fagyialtos sorba vette az utcákat is. Csengettyűjével jelezve, 
hogy itt a nyalánkság.

A csizm adiák a református templom m ellett a ü l. utcában 
ütötték fel a sátrukat. Csizm adia-színnek nevezték ezt a helyet. 
Itt árulták a szép, keményszárú csizm ákat. Vették is a vidéki-



ek, mert legtöbben csizm ával jártak a lányok, legények. Télen 
különösen.

Enyedi Bálint vezetésével a műkedvelő társulat nagyon te
vékenykedett. Jóm agam  is hozzájuk tartoztam. Több népszín
művet (A vén betyár, M ézeskalács), színdarabot (A  beleznai 
asszonyok, Revizor, Nem élhetek m uzsikaszó nélkül) adtak 
elő. Az operettek sem hiányoztak: Három a  kislány, Leányvá
sár került a színpadra. Ilyenkor tele volt a katolikus kultúrte
rem. Ott folyt le az előadás. N agy sikerrel még Désen is já t
szottunk.

Gyermekkori em lék a virslis. Ez az ember M ihály bácsi, 
egyik kezében friss virslivel járt, a virslik egy kosárban elhe
lyezve és fehér terítővei letakarva. Torma is volt a kosárban. A 
másik kezében egy hordozható kis henger alakú alkotmányt 
tartott. A lól szén égett. Ezen egy edényben forrt a víz. Az ut
cákat sorra vette és kiabált: Friss virslit melegen, tormát mel
lé hidegen. Persze volt vevő elég. Ott azonnal készen volt a fi
nom friss virsli torm ával.

Nem mulaszthatom el, hogy m egemlítsem a lélekharangot. 
A  lélekharang az örmény templom bal kis tornyában van elhe
lyezve. Ha valaki m eghalt, ezzel a halk szavú kis harangocs
kával jelzik , hogy egy lélek m ost távozott az élők sorából.

A világháború véres keze ide is elért. 1944 szeptemberében 
az állom áson egy hosszú szerelvény állt tele lőszerrel. Az el
lenség m egszim atolta és a szokásos légiriadót m ost egy óriási, 
szűnni nem akaró robbanás követte. Telitalálat érte a lőszert. 
Borzasztó volt hallani! A  földalatti óvóhelyen a kutyámmal la
pultam. A z állom ással szemben levő házak pillanatok alatt el-



tűntek. Ezután a város dobosa sorra vette az utcákat és nagy 
hanggal közölte: „Közhírré tétetik, hogy mindenki belátása 
szerint cselekedjen. A város vezetősége senkiért felelősséget 
nem vállal.”  N agy fejetlenség támadt. Pánik lett a városban. 
Mindenki menekült, csak hogy otthon ne legyen. M i is egy fél
reeső faluba, Coptelkére menekültünk egy lovas szekérrel. Az 
örmény és a szász nagyanyám otthon maradt a pincénkben. 
Dari nagyanyám (az örmény) azzal fogadta Édesapám at, ki két 
hét után visszatért: Jöjjön  Vili, jö jjön . Én nem tudom milyen 
emberek ezek. Sem m it sem kémek, csak vesznek. M íg otthon
ról hiányoztunk, orosz katonák telepedtek a lakásunkba. Kö
vetelték, hogy indítsa meg apám az olajmalmát, hogy az álta
luk összeharácsolt napraforgó m agjából olajat préseljen az 
orosz hadsereg részére. Engem haza sem vittek. Murádin M ik
lós nagybátyám családjánál rejtőzködtem. Féltettek Édesanyá- 
mék a katonáktól. Több mint egy hónapig voltam távol a szü
leimtől. Az olajm alom  a családi házunk mellett volt.

A  dobos már nem dobolt azóta a siralm as nap óta. Minden
ki várta, mi lesz m ajd ezután? A  jobb módúakat ellenségnek 
tartották. Jaj volt ezeknek! Pusztulniuk kellett!

1947-ben beszüntették a görög katolikus vallást. Csak úgy. 
M áról holnapra. A papokat, kik hitüket nem akarták elhagyni, 
ide a szam osújvári börtönbe zárták anélkül, hogy kihallgassák 
és elítéljék. 18 éves voltam akkor. M ár nem mertem a temető
be menni tanulni. Nem volt tanácsos. A  börtön ablakai a teme
tőre néztek. Katonák cirkáltak a vár széles, m agas kőkerítésén. 
Egym ásnak adták a je lt, ha valam it észleltek. Június volt, isko
lai év vége. Osztálytársaim m al összegyűltünk nálunk egy kis



murira. Sokan voltunk. A  fegyház előtt kellett elhaladjunk, 
hogy a volt tanárnőnket Szenessné Bodor M áriát - ki a börtön 
közelében lakott - m egtiszteljük az általam betanított szép, 
négyszólam ú szerenádunkkal. Igen ám, de nagy kiabálás 
hangzott a fegyházat szigorúan őrző katonák között. Hirtelen 
nem tudtuk mi lehet? Hát tőlünk ijedtek meg. A zt hitték, ki 
akaijuk szabadítani az ártatlan papokat.

Ezek a bezárt papok minden este karba énekelték románul 
a Miatyánkot. Zengett az egész épület. Az év őszén éppen az 
örmény kaszinóba indultam a  szüreti tánc próbájára. Gabányi 
János tanár úr, a szam osújvári örmény hagyományok össze
gyűjtőjének a nagybátyja, egyben m ostohaapja Gabányi Á r
pád bácsi foglalkozott velünk a szüreti tánc betanításával. 
Ahogy kimentem a kapun, újból nagy zajt hallok a fegyház fe
lől. Karban ordították a bebörtönzött görög katolikus papok: 
„Vrem Dreptate” . (Igazságot akarunk.) Ezt állandóan ism étel
ték. Fellázadtak. M ár m egsokallták a sok várakozást. A  tavasz 
óta tartották úgy a falak között őket. Sokan elpusztultak, sokan 
túlélték a több év fogságot.

Borzalm as emlékek ezek, de nem szabad őket elhallgatni. 
A  mi történelmünk, így éltük meg.

Az örmény katolikus templomot zárva tartották 1944 őszé
től, azóta hogy utoljára pergett a dob. A Salamon templomban 
tartották a m iséket azután. C sak nagy ünnepekkor nyílt ki a 
templom ajtaja. Hiányzott a Rubens kép. Lengyel Zoltán 
apostoli kormányzó felügyelete alatt minden értékesebb m ise
ruhát, kegytárgyat, értékes okiratokat és a Rubens képet leltár 
szerint összecsom agoltak, m ajd elmenekítették M agyaror-



szágra, a Tihanyi-apátságba. 8 évet tartották ott. 1952-ben 
visszakerült az örmény egyházhoz hiánytalanul és érintetlenül. 
Ezeket rövid ideig a volt Tamás féle gyógyszertár helyiségé
ben lehetett megtekinteni. Egyszer csak hivatalos személyek 
minden engedély nélkül összecsom agolták újból az ott találta
kat, a Rubens képet is elvitték Bukarestbe, utána Kolozsvárra. 
A  Bánffy-palota szépm űvészeti múzeumában tartották. 1999 
decemberében hazakerült a Rubens kép. A többi szam osújvári 
örmény katolikus egyház vagyonához tartozó kegytárgy és az 
okiratok egy része a szam osújvári múzeum levéltárában van
nak. Helyszűke miatt csekély részük látható. De hol vannak a 
többi drága kincsek, okiratok?

A  fenn említett történetet az örmény egyház elmenekített 
kincseiről Nyegrutz Juci mondta el nekem, aki pontos adato
kat tudott édesanyja révén. (Kolozsváron él.)

1948-ban érettségi előtt, június 11-én, életem egyik legje
lentősebb napja volt. Ú j tulajdonos lett mindenek felett: az ál
lam. A  kommunista állam . Ez év őszén felvételiztem a zene
konzervatóriumba. Sikertelenül. C sak a megbízható szem é
lyek tanulhattak tovább. Én nem voltam  az. Ketté tört az éle
tem. Mi volt a bűnöm? Az, hogy szorgalm as, igyekvő, Jókai 
M ór Aranyemberéhez, Tím ár M ihályhoz hasonló apám volt. 
Semmi m ás.

Valaha, ahogyan említettem, tele volt az örmény katolikus 
katedrális vasárnap és ünnepek alkalm ával. A  II. világháború 
után megváltozott minden. Széjjelszóródtak az emberek, csa
ládok. A  világ minden részébe eljutottak. Itt Szam osújváron a 
2500-3000 lélekszám ú örmény gyülekezetből kb. ha 150-en



maradtak. Azokból ha 40-en járnak templomba. A  Salam on 
templom csak m egtelik nagyobb ünnepekkor.

Az újságból és a rádióból gyakran hallani Szam osújvárról 
jó  híreket. Kezd az élet pezsegni kulturális szempontból. Mű
ködnek az ifjúsági szervezetek. A  T ÉK A  M űvelődési A lapít
vány táncegyüttese maholnap világhírű lesz. A műkedvelő tár
sulat sem hagyja magát. A  Czetcz János nevét viselő cserkész- 
csapat sem hoz szégyent a névadójára. A nyáron nyári táboro
zás volt Bálint Jú lia lakásán, az „Armenia“  Örménymagyar 
Baráti Társaságunk székházában. A z esti tábortűznél jóm agam  
is részt vettem - Jú lia által készített finom vacsorák után - az 
ének tanításában.
Az emlékeket őrizzük és ápoljuk! Ezzel együtt múltunkat is 
megtartjuk. Ha eltűnik az emlék, a múlt, eltűnik a nemzet is.





id. Ju h ász  E rn ő : V ilág ító  S ze n t G erge ly  napi körm enet 
(S z a m o sú jv á r )  (F o tó : M erza  L u k i)
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Jakobovits Miklós, festőművész 
a Barabás Miklós Céh elnöke

(1778 /olaj, vászon 118x88 cm/ - Szam osújvári Örmény Kato
likus Plébánia tulajdona)

Több mint valószínű, velencei mechitarista szerzetesek mű
helyében örmény szerzetesek, olasz mesterek hatására készí
tették, M ária Terézia idejében. Vonalvezetése jellegzetes ba
rokk, form ája teljesen fedi az 1770-es évek erdélyi barokk pik- 
túrája lényegét Nagyon különleges módon rokonítható azon 
örmény képzőm űvészeti alkotásokkal, amelyeket Európában 
és Örményországban látunk. Elsősorban azon reliefekre gon
dolva, amelyek a khacskarok mellett vannak kifaragva, azon 
textíliákra, batikokra gondolva, amelyeket az ecsm iadzini mú
zeumban találunk, s amelyeket a M adras-i örmények adtak 
ajándékba szintén az 1770-es években.

A  kép szellem e ugyanakkor rokonítható azokkal az örmény 
gregorián templomokban lévő örmény festményekkel is, ame
lyek a szucseavai templomból származnak és jelenleg az 
ecsm iadzini múzeumban vannak. M ivel tudjuk azt, hogy 
Szucseava valam ikor Bukovinához, azaz a lengyel-m agyar 
uralomhoz tartozott, ez a fajta művészeti szem lélet csaknem 
ötvözője a keleti és a  nyugati művészeti áramlatoknak.



Amint a történelemből tudjuk, R ipszim e és társai vértanú
sága Kr. u. a III. század 2. felében lehetett Ilyen szempontból 
irreálisnak tűnik a képen ábrázolt ferences ruhában való m eg
jelenítés, mivel tudjuk, hogy a ferences rend az 1200-as évek
ben alakult. Szent Ferenc karizmatikus alakját -  Giotto fres
kóiból ism erve -  az 1300-as évekből ism erjük. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy a jellegzetes örmény egyházi témát a mű
vész, vagy m űvészek az olasz és az erdélyi m agyar piktúra ha
tására készítette, vagy készítették, ahol érezzük a barokk mű
vészetnek azt a különleges, kissé naiv ízét is, amit sok esetben 
a csíkm enasági szárnyas oltároknál is látunk.

A z itt látható kép a szam osújvári székesegyház galériájá
ban lévő örmény műkincseknek az általam restaurált 3. darab
ja  és folyamatban van a többi kép restaurálása is.

Elgondolásunk szerint 2003-ra sikerülne egy szam osújvári 
„Örmény katolikus egyházi múzeumot” megnyitni a templom 
galériájának a termeiben, hasonlót ahhoz, amilyet Tempfli Jó 
zse f püspök úrral rendeztünk be Nagyváradon a székesegyház
ban 1995-ben.

Felméréseink szerint a különböző erdélyi örmény eredetű 
városokban hasonló műkincsek találhatók, amelyeknek a fel
dolgozása egy következő periódus munkája lenne az elkövet
kező években.

A restaurálás folyamata:
Első lépés: átvizsgálni a kép felületét, hátoldalát, valamint 

a blindrámát-feszítőrámát.
M ásodik lépés: japán papírral levédeni a kép egész felüle



tét, majd levenni a képet a rám áról. M ivel a rám a teljesen el
korhadt és szúette volt, új rám át készítettem, patinázva.

A kép levétele után a festményt hideg márványlapon, hideg 
márványokkal, lakkokkal és halenyw el konszolidáltam , m eg
szilárdítottam vasaló segítségével, hogy a vászon egyenes le
gyen. M ajd ezután kihúzunk egy nagyobb méretű segédvász
nat, amit lealapozunk háromszor halenyw el és utána a fest
ményt ráragasztjuk a segédvászonra. A szélén ֊  tehát az ere
deti kép szélén ֊  4-5 cm-re kilóg a segédvászon, hogy speciá
lis vászonfeszítő fogókkal m eg lehessen fogni, és rá lehessen 
dolgozni a vakrámára. Ez volt az átragasztás fázisa.

A harmadik lépés: hegyikrétás-enyves anyaggal gitteljük a 
hiányos részeket, am it elsimítunk. Ezután jön  a kép takarítása, 
a régi lakknak az eltávolítása, amely templomi képek esetében 
különlegesen fontos, mivel a gyertyák és a füst miatt keletke
zett kátrány nagyon sötétíti a kép felületét.

Takarítás után egy puha, különleges ecsettel a kép lakkozá
sa és utána a retusálása ֊  nagyon finom, hegyes retusáló ecse
tekkel, kimondottan csak azokon a részeken, ahol a kipótlás 
történt.

A látható kép restaurálása 4 hónapot, intenzív munkát kö
vetelt, de úgy érzem, hogy a munkának művészeti és történel
mi értéke megérte a ráfordított energiát.

A  következőkben a műkincsek közül a legfontosabbnak ér
zem a szam osújvári örmény katolikus parókián lévő 3 nagy
szerű püspöki és főpapi portrénak a restaurálását, amelyek 
szintén az 1770-es évekből valók és amelyeknek a művészeti 
és történelmi értéke ugyancsak nagyon jelentős.



A  látott kép restaurálási munkálatait -  mint ahogy az ezt 
m egelőzőeket is -  ellenszolgáltatás nélkül ajánlottam fel az er
délyi magyarörmény közösség szám ára, és ugyancsak ekként 
kívánom a további restaurálási munkálatokat is elvégezni.

A  kép restaurálásához felhasznált anyagok kb. 500 U SD -ba 
kerültek, ami azt jelenti, hogy csak közös összefogással, gyűj
téssel, pályázatokkal lehet megoldani a képek megmentését, 
ism erve a hasonló állapotban lévő igen jelentős számú örmény 
katolikus egyházi kincset.

Kérem ezért az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye
sületet és általa minden örmény és nem örmény szárm azású, 
kultúrát szerető embert, hogy a m agyar kultúra és az egyete
m es kultúra részét képező ezen műkincsek megmentése érde
kében fogjunk össze, teremtsük meg a restauráláshoz szüksé
ges anyagköltséget és akkor én hozzáadom tudásomat és mun
kám at ellenszolgáltatás nélkül, hogy megmentsük őseink tár
gyi hagyatékát az utókor szám ára.



S ze n t R ip isz m e  é s  társn ő i v é rtan u sága , 1778  
(re s ta u rá lá s  e lő tt)



S zen t R ip isz m e  é s  társn ői v é rtan u ság a , 1778  
(re stau rá lás  után)
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„M agyarörm ény  nem zetközi kulturális napok  

B u d ap esten "  
sa jtóan y ag

A rendezvénysorozat a M agyarországon és Erdélyben élő, 
örmény gyökerű, magyarrá vált, örmény gyökereit és hagyo
m ányait sajátos módon ápoló népcsoport immár hagyo
mányosnak nevezhető - harmadik alkalommal megrendezett - 
kulturális, egyházi és társadalm i m egnyilatkozása. Ezúttal is 
konferenciát tartanak, kiállításokat rendeznek, új könyveket 
mutatnak be, kulturális műsorokkal emlékeznek az 1848-49-es 
m agyar szabadságharc örmény szárm azású aradi vértanúira, 
örm ény szertartású róm ai katolikus ünnepi szentm isén 
vesznek részt és közösségi találkozókat bonyolítanak.

A  rendezvénysorozat és konferencia célja:
- a közösség múltjának bem utatása, jelenének és a jövő  prob
lém áinak m egtárgyalása, mind kulturális, mind egyházi 
vonatkozásban,
- az erdélyi közösségeknek bemutatkozási és közösségsz
erveződési lehetőség biztosítása,
- millenniumi könyvbemutatók tartása,
- örmény szertartású római katolikus szentmise tartása a 
B écsi M echitarista Rend és a  szam osújvári római katolikus 
egyházi kórus részvételével (a kereszténység 2000, m agyar 
állam iságunk 1000 éves fennállásának m egünneplése,



em lékezés aradi vértanúinkra és az Orlay utcai templomunk 
negyedszázados évfordulójára).

A  rendezvénysorozat bizonyos értelemben zártkörű, hiszen 
erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező emberek találkozója, az 
elektronikus és írott sajtó számára azonban nyitott, hiszen:
֊  a kulturális események az általános m agyar kultúrának 
integrálódott részei, így  a „csak“  m agyar nagyközönség 
szám ára is érdekesek, (kiállítások, irodalmi és zenei műsorok, 
könyvbemutatók, zenei csem ege, amelyet a szam osújvári 
örmény katolikus templom énekkara előadásában hallhatunk) 
a konferencián m egjelennek a m agyarországi és erdélyi 
örm énym agyar-m agyarörm ény közösségek vezetői, akik 
tájékoztatást adnak a közösségek életéről és problém áiról,
- előadások hangoznak el a m agyarörmény közösségen 
belüli kultúra, társadalom  és a vallási élet területéről,
- tisztázódnak a nyilvánosság előtt olyan, a sajtóban és a köz
tudatban m a még gyakran összem osott egyházi kategóriák, 
mint: Örmény Szertartású Róm ai Katolikus Részegyház, az 
A postoli vagy Ortodox Örmény Egyház, a M agyarországi 
Örmény Egyház. Ezek vegyítése komoly zavarokat okoz a 
tulajdonlás, az állam i tám ogatás és a hitélet szempontjából.

Az elektronikus és nyomtatott sajtó képviselői szám ára 
sajtófogadáson lehetőséget biztosítunk a közösségek vezetői
vel való beszélgetésre, a műsorokon és kulturális prog
ramokon előzetes egyeztetés alapján összefüggő felvételek 
készítésére, valamint rövid hírösszeállításokra.



A  rendezvénysorozatot az Erdélyi Örmény G yökerek 
Kulturális Egyesület, illetve a BÖ KÖ T (Budapesti Örmény 
K isebbségi Önkormányzatok Társulása) valamint az „Armenia“ 
Örménymagyar Baráti Társaság (kolozsvári örménymagyar 
társszervezetünk) rendezi.

A  rendezvénysorozat azon magyarörmény szervezetek kul
turális, egyházi és társadalm i m egnyilvánulása, amelyeket az 
O rszágos Örmény Önkormányzat a rasszizm ust súroló módon 
nem ism er el, a Nemzeti és Etnikai K isebbségi Hivatal pedig 
nem tám ogat.

A  magyarörmény szervezetek, egyesületek ma „ellenzék- 
ben“  működnek, az általuk képviselt közösség egyházi és 
múzeumi tulajdonát az O rszágos Örmény Önkormányzat által 
tám ogatott, újonnan alakult M agyarországi Örmény Egyház 
pedig önhatalm úlag elfoglalta. A z állam i tám ogatású 
O rszágos Örmény Önkormányzat a magyarörmény közösség 
dicső m últját gondosan a m agáévá teszi, azzal folyam atosan 
dicsekszik a médiában, a közösséget azonban kirekeszti, mellőzi.

A  rendezvénysorozat tehát egy kicsit politikai megnyil
vánulásnak is tekintendő olyan értelemben, hogy e m a
gyarörm ény közösség önállóan m egm utatja: él, és nem
csak  m últja , hanem jövő je is van.

Röviden bemutatjuk a M agyarországon élő magyarörmény 
közösséget, az azt összefogó Erdélyi Örmény Gyökerek



Kulturális Egyesületet és az egyesület képviselőiből alakult 
Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulását.

A  hazánkban élő örmény kisebbség létszám a kb. 15.000 
főre tehető. Történelmileg három betelepülési hullámban 
érkeztek (bár már a honfoglaló magyarokkal együtt m egjelen
tek örmény családok).

A legjelentősebb létszám ú, első hullámot képezi a XIIL 
században Ani örmény fővárosból elüldözöttek bevándorlása. 
Ők először a Krím be, majd onnan M oldván keresztül Erdélybe 
kerültek, és a X V II. század m ásodik felében I. Apafi Mihály 
erdélyi fejedelem  engedélyével letelepedtek és létrehozták 
Szam osújvár és Erzsébetváros önálló közigazgatással és 
törvénykezeléssel felruházott szabad királyi városokat, 
valam int Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvizen alkottak 
kolóniát. A  zárt kolóniákban élő örménység a X IX . század 
során, m ajd Trianon következtében szóródott szét M agyaro
rszág területén. A folyam atot felgyorsította a n . világháború 
és az utána következő politikai terror és gazdasági körülmények.

A 300 éve m agyar kultúrkömyezetben élő örménység ma
gyarrá vált. Örmény gyökereikre büszkék és hagyományaikat 
megtartották úgy a jelenlegi M agyarországon, mint Erdély 
területén. Vallásukat tekintve örmény szertartású római katoli
kusok, tehát Rómával egyesült örmény katolikusok már 300 éve.

A  m ásodik betelepülési hullámmal érkezettek a század eleji 
ifjútörök m ozgalom  által végrehajtott örmény népirtás elől 
menekültek.



A  m ásodik világháború után a 70-es évektől kezdve a 
Szovjetunióból települtek be örm ények, részben h ázas
ságkötés, részben továbbtanulás révén, részben politikai okok
ból. Létszám uk néhány tucat: beszélik az örmény nyelvet. 
A kik közülük megkeresztelkedtek, azok apostoli, gregorián 
örmények, ortodoxok.

A z örmény kisebbségen belül tehát a magyarörmények (az 
első betelepülési hullám) alkotják a hazai örménység túlnyomó 
részét (95-97% ), akik - bár már elvesztették örmény nyelvüket 
- kulturális és egyházi identitásukat m égis megtartották.

Az egykori örmény foglalkozási ágak (marhakereskedelem, 
kézm űvesség, szőnyegszövés, bőrfeldolgozás, posztókészítés, 
stb.) után a X IX . század utolsó harm adában őseink az 
értelm iségi pályákon jelentek meg.

Adtunk hazánknak aradi vértanúkat: K iss Ernő és Lázár 
Vilm os. M iniszterelnököket: Lukács László, dr. Pattantyús 
Ábrahám Dezső. M inisztereket: Gorove István, báró Dániel 
Ernő, Lukács László, Lukács B éla, Lukács György, Szilágyi 
Dezső. Felsőházi tagot: gr. Karátsonyi Guido és számtalan 
parlamenti képviselőt: G ajzágó Salam on, Novák Márton, 
Jakab Bogdán, Sim ay Gergely, Lászlóffy Antal, M ártonfíy 
Márton, Issekutz Viktor - és m ások.

A z 1848-49-es szabadságharcban több mint 70 m agyarör
mény tiszt és közel 1200 magyarörmény honvéd vett részt. Az 
örm énység olyan kisebbség, am ely m indvégig a m agyar 
szabadságharc mellett harcolt.



M űvészetek terén olyan neveket említhetünk, mint Hollósy 
Sim on festőm űvész, Barcsay Jenő festőm űvész, stb. Az iro
dalom ban büszkék vagyunk C siky G ergelyre, Bányai 
Elemérre, Petelei Istvánra, Szongott Kristófra, Kolozsvári 
Grandpierre Em ilre. A zene területén vált híressé Telmányi 
Em il és Viski János zeneszerző, H ollósy Kornélia énekesnő.

A  tudomány területén szerzett hímevet Pattantyús Ábrahám, 
dr. Issekutz B éla akadémikus, Puskás Tivadar feltaláló.

N agyon sok élő művészünk van, szinte felsorolni is 
lehetetlen. A  teljesség igénye nélkül álljon itt néhányuk neve: 
Lászlófíy  A ladár és Lászlóffy C saba író, Szervátiusz Tibor 
szobrászm űvész, Jakobovits M iklós festőm űvész, Karácsony 
Ernő festőm űvész, Novák Ferenc táncművész, Agárdy Gábor 
színm űvész, V ákár Tibor építőművész, Jankovics M arcell 
rajz- és anim ációs filmrendező és így tovább.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet első
sorban az 1996-ban m egalakult Fővárosi Örmény Klub tagjai 
hozták létre 1997 februáijában. A z erdélyi örmény gyök
erekkel rendelkező közösséget próbálja összefogni az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖ G YK E) iden
titásőrzés, kulturális hagyományok ápolása tekintetében.

A z önálló arculat kialakítása igen fontos, mert a hagyo
mányaink, gyökereink, identitásőrzésünk m ódja, vallásunk, 
kapcsolódásunk a „szülőföldhöz", lényegesen eltérő az utóbbi 
időszakban betelepedett örményekétől.

Az önálló arculat kialakítása igen fontos, mert a hagyo
mányaink, gyökereink, identitásőrzésünk m ódja, vallásunk,



kapcsolódásunk a „szülőföldhöz", lényegesen eltérd az utóbbi 
időszakban betelepedett örményekétől.

A z Erdélyi örm ény Gyökerek K ulturális Egyesület 
tevékenysége:
- rendszeres kulturális rendezvények: Fővárosi Örmény Klub 
minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor a M agyarok Házában, 
Budapest V. Sem m elw eis utca 1-3., valam int a szegedi 
„csongrád m egyei klubesteken"
- havonta m egjelenő önálló ú jság: Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek - ingyenes kiadvány 1100 példányban
- önálló könyvkiadványok: pl. Erdélyi Örmény Múzeum 
sorozat, és ezek eljuttatása adom ányként a köz- 
gyűjteményeknek, egyetemi könyvtáraknak
- önálló kiállítások Budapesten, a vidéki városokban és 
Erdélyben
- interneten való önálló m egjelenés, am ely kapcsolatot 
teremt az erdélyi örmény közösségek szám ára is
- a nemzetközi örmény szervezeteknél való önálló regisztrá
ció és képviselet
- önálló kulturális programok, évfordulók, konferenciák ren
dezése
- rendszeres utazások szervezése (különösen Erdélyben) 
találkozókkal, állandó kapcsolatbővítéssel
- önálló székhely és állandó elérhetőség biztosítása informá
ciószervezési célokkal
- a magyarörmény társasági élet felelevenítése
- genealógiai (családtörténeti) kutatások



Nem tartozik az egyesület feladatai közé gazdasági 
tevékenységek koordinálása, m igrációs problémák kezelése, 
nyelvoktatás (m ivel a kisebbségi csoport nyelve a magyar).

A  Budapesti Örmény K isebbségi Önkormányzatok Társu
lása (BÖ KÖ T) négy budapesti kerületi örmény kisebbségi 
önkormányzat társulása, meghatározott kulturális célok és a gaz
daságos működés érdekében. A társulásban azok a kerületek 
vesznek részt, amelyekben az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület (EÖ GYKE), mint választási jelölőszervezet 
révén mandátumhoz jutott képviselők túlsúlyban vannak.

A Budapesti Örmény K isebbségi Önkormányzatok 
Társulása az első és eddig egyetlen kisebbségi önkormányzati 
társulás, am ely a gazdaságosabb és hatékonyabb működés 
érdekében alakult, úttörő szerepet vállalva a szétforgácsoló- 
dott, gyakran csak szórványban élő kisebbség kulturális iden
titásának m egőrzése érdekében. Ennek m egvalósulása a jelen 
rendezvénysorozat program ja is.

Jelo lőszervezet:
A z Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

T ársu lás:
A  Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 
A Budapesti Örmény K isebbségi Önkormányzat az első és ed
dig egyetlen kisebbségi önkormányzati társulás, am ely a gaz
daságosabb és hatékonyabb működés érdekében alakult, úttö



rő szerepet vállalva a szétforgácsolódott, gyakran csak szór
ványban élő kisebbség kulturális identitásának m egőrzése ér
dekében. Lásd jelen  rendezvénysorozat program ját.

T ársu lt tagok:
Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
Budapest V I. kerületi Örmény K isebbségi Önkormányzat 
Budapest IX . kerületi Örmény K isebbségi Önkormányzat 
Budapest X I. kerületi Örmény K isebbségi Önkormányzat 
Együttműködés kétoldalú m egállapodással:
Siófoki Örmény K isebbségi Önkormányzat 
Szegedi Örmény K isebbségi Önkormányzat 
Budaörsi Örmény K isebbségi Önkormányzat

Fontosabb erdélyi k ap cso lta in k
„ARM ENIA“ Örménymagyar Baráti T ársaság - K olozsvár 
Pro Arm énia Alapítvány - Szam osújvár 
TÉKA  Közm űvelődési Alapítvány - Szam osújvár 
Csikkörzeti Örménymagyar K özösség Szentháromság Alapít
ványa - Csíkszereda
Örmény Alapítvány ֊  Erzsébetváros ֊  Dumbraveni 
Gyegyószentm iklósi Örménykatolikus Szertartású Római 
Katolikus Egyházközösség Egyháztanácsa 
EKE
Székelyudvarhelyi örmény közösség 
Apáczai Csere János Közm űvelődési Egyesület ֊  Brassó 
Kézdivásárhelyi örmény közösség 
Sepsiszentgyörgyi örmény közösség



Kapcsolatfelvételi lehetőségek
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a
Budapesti Örmény K isebbségi Önkormányzatok Társulása
Elnök: dr. Issekutz Sarolta
Cím: Budapest I. Donáti u. 7/a
Tel: (36)(1) 201-1011
Fax: (36X1)201-2401
Levélcím : H-1251 Budapest Pf. 56.
E-M ail cím: magyar.ormeny@matavnet.hu

Fejünkhez vágták m ár néhányszor az elmúlt években a 
kizáró vádat: „csak  az az örmény, aki örményül tud“ .

Mit tegyünk tehát mi, akiknek ősei az egykori örmény 
hazától sok ezer kilométernyire új hazát találtak és három száz 
év alatt annyira itthon érezték magukat, hogy elm agyarosod- 
tak, magyar anyanyelvűekké lettek?

Kinek közülünk szülei, kinek pl. csak egyik nagyapja „igazi 
örmény*4 (s néha az is anyai ágon, így m ég a név is egészen 
m ás) ֊  de m áig számon tartjuk származásunkat, kötődéseinket 
s az évszázadok óta „egyesített**, azaz Örmény Szertartásé 
Római Katolikus Részegyházhoz való tartozásunkat...

A  válasz: m i, akiknek ereiben különféle arányban örmény, 
magyar, román, szász, s ki tudja még, milyen vér folyik: 
örménymagyarok vagyunk, háromszáz éve honosak 
Magyarhonban.

mailto:magyar.ormeny@matavnet.hu
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Gudenus Ján os Jó z se f  genealógus

Igen Tisztelt Hölgyeim  és Uraim!
Fölöttébb nagy öröm számomra, hogy az Ö rm ény eredetű 

m agyar nem esi családok gen ealógiája című könyv a M a
gyarörm ény nem zetközi ku ltu rális napok keretén belül ke
rül bemutatásra a Krisztus születése utáni kétezredik esztendő
ben akkor, am ikor a szentistváni M agyarország 1000. és az ör
mény szertartású római katolikus egyház 300 éves fennállását 
ünnepli.

Örömöm m ellett elmondhatom Önöknek, hogy különös 
m eglepetést okozott számomra az, amikor a közelmúltban a 
bem utatására engem, mint a kötet szerzőjét kérték fel, hiszen 
nem lehetek teljesen elfogulatlan saját művemmel szemben, 
nem lehetek önmagam kritikusa pro et contra.

Ú gy érzem, hogy nem a szerző tiszte ez, hanem inkább az 
olvasóé, ki mint kívülálló elfogulatlanul eldöntheti, mennyire 
érdemes e mű a méltatásra vagy az elm arasztalásra.

így  inkább e könyv keletkezésének előzményeiről, eddigi 
családtörténeti munkásságom ról szólanék néhány szót.

Mint minden genealógus, m agam  is saját családom  kutatá
sával kezdtem 38 évvel ezelőtt pannonhalmi diákoskodásom  
idején. A  családkutatók többsége azonban m egragad saját csa
ládjánál és közvetlen rokonságánál, s kevesen vannak, akik



túllépik ezeket az önös korlátokat és kiterjesztik tevékenysé
güket m ás családokra is, például egy-egy régió vagy társadal
mi réteg családjaira. Jóm agam  az utóbbiak közé tartozom, s 
ekként érdeklődési területem mindinkább kiterjedt saját csalá
domon túl a  m agyarországi főnemesi családok jelenkori törté
netére. Egyre inkább izgatott az, hogy hol élnek ma 
Batthyányak, Eszterházyak, Festeticsek, Széchényiek és 
Zichyek, m ivel foglalkoznak, hogyan alakult sorsuk Trianon 
m ajd a II. Világháború után, tagjaik hogyan épültek be Ma
gyarország vagy m ás országok társadalm ába?

A  főnem esi családok kapcsán találkoztam  először a ma
gyarörmény családokkal, hiszen közülük az elmúlt m ásfél év
században többen em elkedtek a főrendek közé, így a 
Karátsonyi grófok vagy a bárói m éltóságot nyert Dánielek, 
Káprik, K issek , Lukácsok és Papok.

Róluk szól az 1989-ben megjelent Szentirm ay László  új
ságíróval együtt írt Összetört címerek című könyvem, amely 
az arisztokrácia 1945 utáni sorstörténete, majd az azt követő 
adattár, az 1990 és 1999 között m egjelent ötkötetes A ma
gyarországi főnemesség X X . századi genealógiája, melyet 
az idei évben a franciaországi Besanconban életm űdíjjal jutal
maztak.
Jóm agam  nem vagyok leszárm azottja az A pafi idejében Er
délyben letelepült egyik örmény családnak sem , de őseim 
Torontál és Temes vármegyében éltek, mely régióban nagy
számban fordultak elő ezek a családok. így  természetesen be
kerültek a rokonságba dédanyái családom , a báró C sávossyak 
révén, többek között a szamosújvám ém eti Dánielek, a dobdai



Gyertyánffyak és a Koronghy család, mely utóbbi áttételesen 
további Örmény családok sokaságát vonzotta, így a baraczházi 
Capdebókat, a vizm ai Lukácsokat, az elem éri és ittebei K is- 
seket és sorolhatnám.

E örmény eredetű magyar nemesi családokkal való rokon
ságom  tudata egyidős a genealógiával való kapcsolatom m al, 
így a főnemesi családokra vonatkozó adatgyűjtéssel egyidejű
leg m ár évtizedekkel ezelőtt megkezdődött ezen örmény gyö
kerű családokra vonatkozó kutatómunka is.

Hatalm as anyag gyűlt össze az évtizedek során, így éppen 
három évvel ezelőtt 1997 szeptemberében a M agyarok H ázá
ban rendezett magyarörmény kiállításmegnyitón - melyre en
gem kértek fel - bátran jelenthettem ki, hogy a főnemesi 
könyvsorozatom befejezését követően az örmény eredetű ma
gyar nemesi családok következnek.

M ég el sem hagyta a nyomda a főnemesi családokról írt 
ötödik, befejező kötetet, amikor csaknem egy évvel ezelőtt, 
1999. október 6-án a számítógép elé ültem, hogy megkezdjem 
az örmény anyag rendszerezését, könyvbe való szerkesztését. 
M ásnap telefonon felhívtam Issekutz Sarolta nagyasszonyt, 
hogy értesítsem  arról, hogy két évvel ezelőtti ígéretem 
valóraváltása megkezdődött. A következő havi Erdélyi Ör
mény Gyökerek Füzetek már közölte felhívásom at és az érin
tett családokra vonatkozó névsort. Ezzel egyidejűleg magam 
is szám os családot kerestem fel levélben vagy személyesen, 
akikkel már korábban kapcsolatban voltam. Ennek nyomán 
megindult a levéláradat, jöttek az adatok, melyek kiegészítet
ték vagy pontosították korábbi ism ereteim et. Időközben



Issekutz Sarolta elnökasszony is rendelkezésemre bocsátotta 
saját családtörténelm i gyűjteményét. H osszú, keserves tíz hó
nap következett, álmatlan éjszakák és hajnalok, m íg sikerült a 
szélrózsa minden irányából érkező információtömeget feldol
goznom.

De mára valósággá váltak az álmok, beváltak az Ígéretek, a 
szerző, a kiadó, az illusztrátor, a nyomda a könyvkötő és nem 
utolsósorban az adatközlők közös áldozatos munkája meghoz
ta gyüm ölcsét, s végre ezen az ünnepnapon, millenniumi kiad
ványként az Önök kezébe adhatom legújabb művemet, az Ör
mény eredetű magyar nemesi családok genealógiáját

Kérem, fogadják szeretettel!
Nem állítjuk, hogy e könyv tökéletes lenne, nyilvánvalóan 

erényei m ellett vannak hibái és hiányosságai. Annak érdeké
ben, hogy a K iadó által beígért második javított és bővített ki
adás minden elvárásnak m egfeleljen és valóban maradandót 
alkossunk, továbbra is váijuk kiegészítő és helyesbítő adatai
kat, javaslataikat. S  akkor egy olyan mű valósul meg, am ely 
örökkön hirdeti a m agyarok és örmények közös történelemmel 
és vérségileg is m egpecsételt hímevét.
Ú gy legyen!

(Elhangzott a M arczibányi téri M űvelődési Házban 2000. 
Szeptember 29-én rendezett könyvbemutatón.)
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L ászló ffy  Aladár, író

„A  múltat m ég Isten sem tudja megváltoztatni” . Ezt már 
Arisztotelész is idézetként veszi át az előtte élt Agathontól. 
Emberi kísérletek ugyan történtek és történni fognak, m íg a vi
lág világ, annak a hervadt áligazságnak a nevében, amit a köz
bölcsesség már ki tudja hányadik török, Habsburg, kuruc, la
banc, forradalmi vagy ellenforradalmi rezsim váltás előtt fo
galm azott viccé, szokásos szakállas jelszóvá: „Ezután minden 
másképp v o lt!...”

Hűvös reggel lehetett 1849 október 6-án. Azok szám ára, 
akiket a G ondviselés örökre főszereplőkké nevezett ki, bizo
nyára a lelki m egpróbáltatás mellett a hideg is ott kísértett a 
szekéren, az osztrák őrség sorfala közt néma menetben a 
vesztőhelyre vonulóban. De a tiszti uniform ison túl, ki hal
lott felhajtott galléros, kiskabátban ballagó elitéltekről. Talán 
később, a m ásodik világháború poklaiban, és ezt követően, új 
kivégzési világdivatok idején. Mert másképpen őrzi m eg 
m éltóságát a lovagiasan, pusztán hazájától, életétől, szerette
itől való m egfosztásra ítélt fogoly, mint akit előzőleg péppé 
vertek. M ondják, hogy 1794-ben Párizs előbbi forradalm ár 
polgárm estere, B ailly  is sorrakerült egy januári reggelen, s 
m ikor egykori elvbarátja gúnyolódott, hogy m ost bezzeg 
reszket, csak annyit válaszolt, hogy a hidegtől van, nem a fé
lelemtől.



Annyi mindent megőrzött róluk m égis az utókor; a mi ara
di vagy pesti, kolozsvári és m ás szürke börtönerődök udvarán 
kivégzett vértanúinkról efféle lényegtelen, bár emberi momen
tumot csak a restauráló, a  beleérző képzelet tartalmaz. Vala
mint azokat, az ugyancsak kizárólag eszmei értéket képviselő 
statisztikákat, hogy milyen arányban voltak köztük akár olya
nok is, akik az eszm ét szolgálták, viszont a nyelvet sem tud
ták. M i számon tartjuk, akár büszke aránynak is tekinthetjük, 
hogy Aradon a 13-ból kettő: K iss Ernő és Lázár V ilm os örmé
nyek voltak. Magyarörmények.

„Szép  deputáció m egy az Úristenhez a magyarok ügyében” 
mondta állítólag egyikük. Ha igaz, ha nem, mi, m ai átgondo
lok itt foghatjuk rajta egyszerre a történelmen való szépelgés 
pátoszát és jellegtelenségét: a magyarok ügyében ők nem in
tézhettek már semmit, akkor már nem.

„M agyar sorskockákon ez ígyen döntődött”  - mondja ki ké
sőbb A dy Endre. Azelőtt bizony évszázadokig intézték az ef
féle, nagyobb delegációk a haza sorsát, például Zrínyi és 
Frangepán, meg Nádasdy, és azóta is hányszor!

A  kérdés mindig ez, hogy a  nagy alkalmak idején a lehető 
legtöbbet kell m egpróbálni, tárgyalásos alapon, avagy a  töme
gek erejével ostromolni m eg a jövendőt

Ám a történelem tanúsága szerint a torok-vihar elültével le
het, csak könny és pernye marad, nem haladás. Egyiket Szé
chenyi, m ásikat Kossuth nevével hozzuk mindörökre kapcso
latba. A  tények mindkét irányzatot érvényesnek fogják tekinte
ni, m íg helyüket kereső emberi társadalmak lesznek a  földön. 
É s nincs olyan nemzeti jellem , nemzeti nyelven kifejezhető



eszmény a világon, amely elutasítaná a szabadságot
Emberek, akiknek fejében csak annyi feszült valaha, amen

nyit a zsoltárok elősorolnak, már szembe mertek feszülni Ró
m ával, császáraival, Pilátusaival és légióival, meg vadállatok
kal tele cirkuszaival. A harc tartalma alig változik, a kivégző
osztagok az igazán változatosak.

Mindezen dolgok, folyam atok, törvényszerűségek közül 
sok csakis később, madártávlatból válik láthatóvá, ott közel át- 
élőik ezek nyilvánvalósága nélküli tudatban halnak ki, szakad
nak, szoknak bele.

Az „A kasszátok fel a k irályokat...”  radikális plebejussága 
még az előző század végén a Batsányi-féle „Jertek, hogy sor
sotok előre nézzétek - Vigyázó szemetek Párizsra vessétek” 
program jára felel, miszerint „Ti is, kiknek vérét a természet 
kéri: hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri...”  Ez akkor, egye
temes európai találmány volt. Eurokonform, ahogy ma mon
danánk, amely az Aranybullától, Bánk bános tagadó toporzé
kolástól, Koncz, a kemény vitéz vérpadi szerepétől jóval a 
X X . század közepén túl, ott van történelmünkben is. A z Úr e 
program jához a világdem okrácia apostolaként egy költőt, Pe
tőfi Sándort küldte ki nevünkben!

1848-49-ben ezzel is egy világcsúcsra adott alkalm at szá
munkra: mit ér az eszm e, a poézis, a kultúra hordereje és mo
torja, a költő. Türtaioszt Athén egy hadsereg helyett kölcsö
nözte a megszorult Spártának.

A  Don Quijote szerzőjéről van egy anekdota, miszerint II. 
Fülöp (lám , egy király) egyszercsak arra figyelt fel, hogy egy 
deák egy könyvet olvas és hol felkacag, hol elérzékenyül.



Rövid töprengés után rájön: ez a diák vagy bolond, vagy 
Cervantest olvassa.

Petőfitől T őzsér Árpádig (aki szerint bizony mi éppen a 
homokóra nyakába méltóztattunk telepedni annakidején) na
gyobb vers-országon királyok a m agyar költők, mint ami tes
tüket, lelkűket körülállhatná. Bartókunk egyenesen Ameriká
ból Tihanylik vissza.

Csakhát minden fokozatos változás, fokozatos elszakadás. 
Isten tudja az okát: október ötödiké m ívesnap, október hetedi
ké újra az. Közéjük Ő m aga állította a vázát. Ezekért az októ
ber hatodikákért személyesen az Öregisten felel, mint m agáról 
m egfeledkezett Haynau.

Toltékok, aztékok, m aják, inkák, dzsungelharcosok, 
M auglik, nagy kultúrák romkertjei elégikusan őrzik a régi 
nagyságot. A  Tejút, Csaba királyfi és a Dán Holger szinte ha
sonló legendaforgatókönyv szerint hajlandó visszajárni.

Pedig nem valamennyi hős Trója, vagy M aszada vagy 
Egervár vívásában esett áldozatul, mikor „kő kövön nem ma- 
radt“ .

De visszavárásukban, mint az ezertomyú AN I esetében is, 
m ely nagyrészt, mint a görögök Akropolisza, földrengésben 
pusztult el, a legfontosabb mozzanatként emberkéz pro és 
kontra hősiessége, valam i balladás, historikus, eposzba illő 
van beleépítve. A z élet, a jövő  „Szezám -tárulj”  jelszava, a ki
út ígérete.

Ősnépek nagy m asszájából a N agy Fazekas egy-egy csu- 
porravalót leszakít. A magyarok is így szakadtak ki. Az örmé
nyek is; s hogy m ég hány nép, annak a lengyel, szerb, horvát,



ném et nevű őseink a m egm ondhatói, szerelem  és m ás 
egyedembegyedem szerint párosítva. É s feltétlenül mindig 
volt egy pont, egy pillanat, jegy fázis, am ikor még egy elég 
erős vonzás határán vissza lehetett volna fordulni a sok For
dulj lovam , fordulj Lengyelország felé, a sok H osszú útra me
gyek, meg a sok „híres szép Erdélyországból”  való elindulás, 
a sok Elment a rózsám Délam erikába közepette, mielőtt azok
ká váltunk, akikről Jó zse f A ttila higgadtan beírja a rubrikába, 
hogy „m ai magyarok” .

Innen, ebből maradt az örök elképzelés egyetlen egy nyelv 
(mely sosem  létezett, csak szép bábelek és gyönyörű káoszok) 
csodatévő hatásáról. Minden kultúra egy m ás helyszín és kom
munikáció köré alakult és keletkezett. Szenvedve és boldogan, 
mint a gyerm ekszülés.

Sajnos, épp a modem korokban jött el a haladás felszíni, 
vagy felszínes hódítása, mint új történés, de lehet, mint valam i 
hanyatlás megnyilvánulása. A z átmenetek új kínjaiba legalább 
annyi, nehéz időket átvészelt etnikum, árnyalatot hordozó és 
mentő kis közösség pusztult bele, mint amennyi a történelem 
korábbi kohófázisaiban elég gyorsan egym ásba olvadt. Hol 
vannak a gepidák, a longobárdok, az avarok, a besenyők, a ku
nok? De a magyarok örményként is itt vannak és az örmények 
magyarként is.

Tér van a mi 48-49-ünk körül. Legegyszerűbben arra céloz
hatnánk, hogy „H ős vértől pirosuk gyásztér” . .. de ez több an
nál, ez m ár a X IX . század közepének valam i visszasütő törté
nelmi naptól minden népek és nemzetek számára lassan 
kultúrtájjá változó tere.



É s egyaránt büszkék lehetünk arra, hogyan vonzottuk más 
nemzetek fiait magunkhoz a kezdeményező bátorságunkkal, 
hogyan lettünk m aga a Forradalom, hogyan lettünk nemzeti 
ügyként nemzetközi üggyé, és büszkék lehetünk arra, amiben 
már felzárkóztunk, újra csatlakozhattunk az élen gondolko
dókhoz és cselekvőkhöz, arra, amiben a m a oly divatossá és ri
degen kizárólagossá váló Európához való csatlakozást mérik. 
„N e ily mércét adj, Istenem !”  - kiáltana fel a mindig heves, a 
m indig türelmetlen, de mindig igazságos poéta, ha a közélet 
annyit adna m ég az írás jegyeire, mint a banknak az ő jegyei
re. De ott van a nagy tér, a korok egyik legfontosabb kiöblösö- 
dése 48-49 körül. Felvonulásra, hadiszem lére, számbavételre, 
összevetésre, egyeztetésre a világéval. Ott van a Garibaldi Itá- 
liá jáé , a franciáké és ném eteké, lengyeleké, a Nemo- 
kapitányok és Edisonok szellemében hirtelen megugró Ameri
káé... A  „hős vértől pirosuk”  alatt a „nemzeti nagyiét”  tere. É s 
Czetz Jánosaink, Türr Istvánjaink, Telekijeink és névtelen 
em igránsaink révén ott van a miénk is, mert mindig a jobbik 
oldalán álltunk. Jókai egy százarcú, ezer származású Magyaror
szágról adja kézbe azt a jellemképet, melyet az ezer év elején 
Szent István tudatosan és öntudatosan már Intelmekbe foglalt

M aga az em beriség sem áll végesteien végig a m aga leg
jobb szintjén. A  haza sem. Mint önző szülők - önző hazák is 
zsarnokoskodnak fiaikon. Avagy letargiába süllyedhetnek 
egy-egy középszerű nemzedéktől, hiába várják a m egváltást.

Elveszített jo g  nincs, csak feladott jogok  vannak - figyel
meztetett D eák Ferenc. És szemben vele van az önbizalom- 
túltengés, az önérzet inerciája, viszketegsége. A  világon min



denütt mindenki átesett ezeken a betegségeken. A  szerencsé
sek hamarabb felépülnek belőlük. Árnyalat vagy agresszivitás 
követelni, remélni olyan jogokat, melyeket már-már puszta lé
tünk újabb fordulataival feladtunk? Egyes népek, a mindegyre 
például említett „m ívelt nyugaton”  is már angolul vagy spa
nyolul fognak hozzá kisebbségi követeléseik m egfogalm azá
sához m ostoha nyelvvesztő, kihaló, beolvasztó századok után. 
A  m ai baszkok 30 % -a beszél baszk nyelven, de azok nem 
baszk eredetűek, hanem a nagy iparosodás korszakában oda
gyűlt nyomorgók utódai. É s bizony Verespatakon, nem kis 
mértékben 1848-49 következményeképpen m a egy százfőnyi 
unitárius, m agyar neveket viselő gyülekezetből senki se tud 
már magyarul. Viszont a  közel 2000 éves kopt egyház, a lát
szólag „mindent kibírás”  után, most vezeti be kopt vallási szö
vegeibe, ősi keresztény énekei helyett az arab nyelvűt.

Borzongató reggelük volt október 6-án. Az elsőn. Ők bizo
nyították a legszentebb dolgot: a hazaszeretetet. Ennek a nem
zedéknek sikerült összhangba kerülni és összhangban maradni 
a legfontosabb és legtisztább eszményekkel. Ezért ennek a 
nemzedéknek mindene himnikus.

A  m ai, kései, az élet újabb, m eg újabb színfalával elszige
telt utódok, a m ai metrón utazók, ugyanolyan borzongató reg
geleken az ország folytonossága dolgában, az élet folytonossá
ga dolgában igyekvők sorsközössége már legfennebb a korán 
elveszett, valahol a világháborúkban eltűnt nagyapákhoz ha
sonlóan viszonyulhat csak hozzájuk. De viszonyuljon. De em
lékezzék. De éljen, ne tengjen és tűrjön csupán. Soha ne 
mondjon igent többé arra, amire ők életükkel nemet mondtak.



Ellenkezőjére a nyom ás, a kényszer lehetett m agyarázat mind
addig, am íg idegen katonaság állom ásozott egyes kaszárnyák
ban és egyes fejekben. M ost látszólag egyes fejek is elvonul
tak „m ásként gondolkodni” . Egy új erkölcsi érzékért kell 
síkraszállni tervezés és koszorúzás címen egyaránt, mely ne 
legyen megint elkötelezettebb valam i elegáns m egfoghatatlan
ság iránt, mint a kezünkből kiejthető legtörékenyebb dolog: 
tulajdon sorsunk iránt. M a m ég annyi minden irányból érkez
ve és annyi minden ellenére magyarok vagyunk valamennyi
re, valamennyien, valamennyi környező, régi szállásterületün- 
kön, és a v ilág távoli tájain. N e majdani Juliánus barátok jo g i, 
pénzügyi, dem ográfiai, vám ügyi rubrikáiból bukkanjon fel va
laha a m ost, a m a sürgető m egoldások.

Szép őszi nap október hatodika, lehet, soha többé nem lesz 
borzongató Aradon, M ohácson sem. Többek közt azért, mert 
volt az a néhány nagy nemzedék, melyeknek minden gesztusa 
himnikus mára. Annyira, hogy talán elég volna ballagni to
vább a történelmen azzal az egyetlen képre épülő halk, csen
des, pátoszm entes him nusszal, programmal, fogadalom m al, 
hogy „F a leszek, ha fának vagy v irága ...”  Bizony, hazám.





VISSZHANGOK





Krónika,
Erdélyi M agyar K özéleti Napilap  

Ö rm énym agyar konferenciát ta rto ttak  B udapesten , 
E rő s iden titástudattal rendelkeznek

Budapesten harmadik alkalommal rendezték meg a Három
száz éves örmény szertartáséi római katolikus egyház közössé
gei Magyarhonban régen és ma című tanácskozást. A konfe
rencia meghívottjai előadásokat hallgattak, kiállításokat tekin
tettek meg, könyvbemutatókon, illetve örmény szertartású ró
mai katolikus szentmisén vettek részt. Ugyanakkor megemlé
keztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örmény 
származású aradi vértanúiról is.

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá
lis Egyesület elnöke elmondta, hogy a konferencia célja bebi
zonyítani, hogy a közösség önállóan él, és nemcsak múltja, jö 
vője is van. A konferencia bemutatkozási és közösségszerve
ződési alkalom az erdélyi közösségek számára.

,yA rendezvénysorozat a Magyarországon és Erdélyben élő, 
örmény gyökerű, magyarrá vált népcsoport kulturális, egyházi 
és társadalmi megnyilatkozása, amelyet az Országos Örmény 
Önkormányzat a rasszizmust súroló módon nem ismert el, a 
Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi Hivatal pedig nem támogat” ֊  
nyilatkozta az egyesület elnöke.

Dr. Issekutz Sarolta a sajtó képviselőinek hangsúlyozta, 
szeretnék, ha tisztázódnának a nyilvánosság előtt olyan, a saj-



tóban és a köztudatban m a m ég gyakran összem osott egyházi 
kategóriák, mint Örmény Szertartású Róm ai Katolikus R ész
egyház, az Apostoli vagy Ortodox Örmény Egyház, a M agyar- 
országi Örmény Egyház. Ezek vegyítése komoly zavarokat 
okoz a tulajdonlás, az állam i tám ogatás és a hitélet szempont
jábó l -  ezt a konferencia résztvevői is tapasztalhatták. Erre 
utalva dr. Issekutz Sarolta elmondta: „A z elmúlt években 
többször is a fejünkhöz vágták a kizáró vádat, hogy az az ör
mény, aki örményül tud. M it tegyünk tehát mi, akiknek ősei az 
egykori örmény hazától sok ezer kilométernyire új hazát talál
tak, és háromszáz év alatt annyira itthon érezték magukat, 
hogy elm agyarosodtak, m agyar anyanyelvűek lettek? A vá
lasz: mi, akiknek ereiben különféle arányban örmény, magyar, 
román, szász s ki tudja m ég, milyen vér folyik: örményma
gyarok vagyunk, három száz éve honosak M agyarhonban.”

2000. okt. 5.
Gyurcsányi Eszter



B rassó i L apok  

B rassó i m agyar-örm ények Budapesten

Budapesten szeptember 29.-október 1. között harmadik al
kalommal rendezték meg A 300 éves örmény szertartású ró
mai katolikus egyház és közösségei Magyaihonban régen és 
ma című konferenciát.

Erdélyből részt vettek Szamosújvár, Kolozsvár, Erzsébet
város, Csík, Gyergyó, Háromszék, Brassó küldöttei. Brassói 
vonatkozásban kiemelkedő Fancsali János zenetörténész vetí
tettképes előadása a brassói római katolikus plébániatemplom 
magyar-örmény mozaikablakairól és Budai Merza Pál összeál
lítása három jelentős örmény eredetű személyiségről (Czetz 
János, Merza Gyula, Halász Gyula).

Első napon nyílt meg az örmény származású magyar nemesi 
családok címerei című kiállítás. Második nap a Dési Huber István 
Művelődési Házban folytatódtak a konferencia előadásai és vitái. 
Délután a Budai Fonó Zeneházban emlékműsort láthattunk, az 
aradi vértanúkra emlékeztünk. Ünnepi szónok Lászlófly Aladár 
volt, közreműködött Sebesi Karén Attila színművész és dr. 
Sebesiné Pániévá Nina zongoraművésznő Kolozsvárról, valamint 
Dinnyés József daltulajdonos és gitárművész. Vasárnap örmény 
szertartású katolikus szentmisén vettünk részt

A búcsúbeszédek mellett elhangzott a hívó szó is: a jövő 
évben Kolozsvárt tartják a IV. konferenciát. Reméljük, népe
sebb brassói részvéttel.
2000. okt. 13. Budai Merza Pál



Erdélyi Gyopár, 
az  Erdélyi Kárpát-Egyesület közlönye 

M agyarörm ény  konferencia B udapesten

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szerve
zésében harmadik alkalommal rendezték m eg Budapesten a 
magyarörmény nemzetközi kulturális napokat. A  szeptember 
29. és október 1. között tartott esemény társrendezője a Buda
pesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, vala
mint a kolozsvári székhelyű „Arménia”  Órménymagyar Baráti 
Társaság v o lt E megnyilvánulás fővédnökei dr. P askai L ász
ló bíboros, Budapest-esztergomi érsek és D r. V isy Z solt, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának kulturális he
lyettes állam titkára. A  színvonalas előadás-sorozaton 
G yurcsányi E szter és K iss F. T ibor mint EKE-képviselő vett 
részt.

A háromszáz éves örmény szertartású római katolikus egy
ház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferen
cián, amelynek színhelye a D ési Huber István M űvelődési H áz 
volt, Erdély és M agyarország különböző városaiból, illetve 
Ausztriából érkező vendégek tartottak előadást. Az Örmény 
származású magyar nemesi családok címerei című kiállítás 
m egnyitóját követően a M arczibányi téri M űvelődési Házban 
bemutatták G udenus Ján o s Jó zse f: Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája című könyvét és Az erdélyi ma
gyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza



és identitástudata régen és ma cím ű kiadványt, amely a m áso
dik, Szam osújváron, 1999. november 20-21. között megrende
zett konferencia anyagát tartalm azza. M indkettő az EÖ GYKE 
gondozásában jelent meg.

A  Budai Fonó Zeneházban szom bat délután bemutatott, 
1849. október 6., Arad című emlékműsor ünnepi szónoka 
Lászlóffy  A lad ár költő volt, közreműködött Sebesi K arén  A t
tila színművész és dr. Sebesiné N ina Pániévá zongoramű
vésznő, illetve Dinnyés Jó z se f gitárművész, daltulajdonos. E  
kulturális műsorral az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
örmény szárm azású aradi vértanúira emlékeztek. A  résztvevők 
megtekintették az örmény szárm azású m agyar nemesi családok 
címereit, valamint a Csongrád megyei örményeket bemutató 
kiállítást. A  tanácskozás ugyanakkor jó  bemutatkozási és kö
zösségszerveződési alkalom volt az erdélyi örmények számára.

„A rendezvénysorozat a Magyarországon és Erdélyben élő, 
örmény gyökerű, magyarrá vált népcsoport kulturális, egyhá
zi és társadalmi megnyilatkozása, amelyet az Országos Ör
mény Önkormányzat a rasszizmust súroló módon nem ismer 
el, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal pedig nem támo
gat” -  nyilatkozta dr. Issekutz Saro lta , az EÖ G Y KE elnöke. 
A sajtó képviselőinek hangsúlyozta, szeretnék, ha tisztázódná
nak a nyilvánosság előtt olyan, a sajtóban és a köztudatban ma 
m ég gyakran összem osott egyházi kategóriák, mint Örmény 
Szertartású Róm ai Katolikus Részegyház, az Apostoli vagy 
Ortodox Örmény Egyház, a M agyarországi Örmény Egyház. 
Ezek vegyítése komoly zavarokat okoz a tulajdonlás, az álla
mi tám ogatás és a hitélet szem pontjából, és ezt a konferencia



résztvevői is tapasztalhatták. Erre utalva dr. Issekutz Sarolta 
elmondta: „Az utóbbi években többször is a  fejünkhöz vágták 
a  kizáró vádat, hogy az az örmény, aki örményül tud. Mit te
gyünk tehát mi, akiknek ősei az egykori örmény hazától sok 
ezer kilométernyire új hazát találtak, és háromszáz év alatt 
annyira itthon érezték magukat, hogy elmagyarosodtak, ma
gyar anyanyelvűek lettek? A válasz: mi, akiknek ereiben külön
fé le  arányban örmény, magyar, román, szász s  ki tudja még, 
milyen vér folyik: örménymagyarok vagyunk, háromszáz éve 
honosak Magyarhonban. ”

A  rendezvény záróakkordjaként a meghívottak megnézték 
a Szent Koronát a Parlamentben, m ajd az Orlay utcai örmény 
katolikus templomban örmény szertartású róm ai katolikus 
szentm isén vettek részt, amelyet P. Vahan Hovagimian plé
bános és dr. Leszkovszky Pál kisegítő lelkész celebrált. A mi
sén közreműködött a szam osújvári örmény-katolikus egyházi 
kórus, valamint a  Bécsi M echitarista Rend kórusa. Ezután a 
résztvevők megtekintették az Örmény Múzeumot. Délután a 
külföldi (inkább erdélyi) vendégek autóbuszos városnézésen 
vettek részt, m ajd este zártkörű vacsorán ünnepeltek az Attila 
nevű dunai hajón.

Dr. Issekutz Saro!ta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu
rális Egyesület elnöke elmondta, a konferencia célja bebizo
nyítani, hogy a közösség önállóan él, nem csak múltja, de jö 
vője is van. E  rendezvény is bebizonyította, hogy az erdélyi 
gyökerű magyarörmények (örménymagyarok) m agyarországi 
és erdélyi közösségeinek tagjai, bár örmény őseik nyelvét el
vesztették, gyökereikre büszkék, egyházukhoz, hagyománya



ikhoz, kultúrájukhoz hívek, jogaikhoz kitartóan ragaszkodnak, 
hiszen Vörösmarty szavaival élve „Emlékek nélkül, népeknek 
híre csak árnyék...”

ím e az előadók betűrendes névsora:
Ajtony Gábor, a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány el

nöke, Csíkszereda; Bálintné K ovács Júlia, az „Arménia”  
Örménymagyar Baráti Társaság m egbízott elnöke, Kolozsvár; 
dr. Benedek Katalin m űvészettörténész, Budapest; Budai 
M erza Pál, B rassó; Calinescu János, az Örmény Alapítvány el
nöke, Erzsébetváros; Dr. Csordás Eörs protonotárius, kano
nok, prím ási irodaigazgató, Budapest; Fancsali János zenetör
ténész, EÖ G Y KE elnökségi tag, Budaörs; Vahan Hovagimian 
mechitarista szerzetes, az Orlay utcai templom plébánosa, 
B écs; dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul
turális Egyesület elnöke, Budapest; Jakobovits M iklós festő
m űvész, a Barabás M iklós Céh elnöke, Nagyvárad; Joikits At
tila tanár, AÖBT, Szilágysom lyó; ifj. Kábái Ferenc reformá
tus lelkész, Szam osújvár; K alam ár G yörgy színm űvész, 
Sepsiszentgyörgyi Kruzsnyiczkyné Keller Rozália, „Arme- 
nia”  örm ény-m agyar Baráti Társaság, Kolozsvár; Lázár M á
ria, tanár, az Oltáregylet alelnöke, Gyergyószentm iklós; Len
gyel M ária, Téka M űvelődési Alapítvány, Szam osújvár; Lu
kács M ária Erzsébet, a Tarisznyás Márton Múzeum igazgató
ja , Gyergyószentm iklós; M iklósi Sikes C saba múzeum igazga
tó, Süm eg; dr. Sasvári László tanár, EÖ G YKE elnökségi tag, 
Budapest; Sebesi Karén Attila, „Arm enia” Örménymagyar 
Baráti Társaság, Kolozsvár; dr. Simon Istvánná, az Oltáregy



let elnöke, Gyergyószentm iklós; dr. Száva T. Sándor, Bécs; 
Tarisnyás C silla , a Pro Arm enia A lapítvány elnöke, 
Szam osújvár; Dr. V isy Zsolt kulturális helyettes államtitkár, 
Nemzeti Kulturális Örökség M inisztériuma, Budapest.

Köszönjük a szervezőknek a vendéglátást, a finom örmény 
ételeket, a szép szolgálatot a szam osújvári kórus tagjainak és 
mindazt, amiben részünk volt e néhány nap alatt. Külön kö
szönet Bálintné Kovács Jú liának , a kolozsvári „Armenia” 
Örménymagyar Baráti Társaság m egbízott elnökének. Isten 
segítse őket továbbra is! Reméljük, hogy 2001-ben K olozsvá
ron mind együtt lehetünk, és régi jó  barátként köszönthetjük 
egymást.

2000. október 5-6.
Gyurcsányi Eszter, K iss F. Tibor



M agyar Fórum

A  m agyarsággal három száz esztendeje sorsközösségben 
élő anyaországi és az elszakított erdélyi örm ények az ara
di vértanúkra emlékeztek Budapesten. A  m űvészi és iro
dalm i m űsorral is gazdagított megemlékezés előadója, 
Lászlóffy A lad ár erkölcsi m egújulásra szólította föl a  m a
gy arságo t

A Budai Fonó Zeneház adott otthont szom baton a Csong- 
rád megyei örmények, 1848-1849 elnevezésű kiállítás megnyi
tójának, m ajd ezt követően az 1849. október 6. Arad című em- 
lékműsomak. A z aradi vértanúkra em lékezve dr. Issekutz Sa
rolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületének 
elnöke bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a háromszáz éve 
magyar kultúrkömyezetben élő örmények magyarrá váltak, de 
emlékeikben hordozzák eredetüket, hagyományaikat, ame
lyekre m anapság is büszkék a jelenlegi M agyarországon, illet
ve Erdély területén.

Az irodalom , művészi műsor pódiumát fekete gyászszalag
gal átkötött kopjafa, az állam i címeres m agyar zászló és Zala 
György szobrász egykoron Arad főterén állott, m ajd a m eg
szálló románok által eltávolított Szabadságharc-emlékművet 
ábrázoló poszter díszítette.

A Himnusz után Lászlójfy Aladár Kossuth díjas kolozsvári 
költő, író a  jelenlévőket magyarörmény sorstársaiként üdvö



zölte, majd fölolvasta az aradi vértanúk emléke előtt tisztelgő, 
aktualizáló elemekkel is bőven átszőtt történelmi, lírai esszé
jé t  Lászlóffy szólt arról, hogy az 1848-49-es szabadságharc
ban milyen sok nem m agyar anyanyelvű, de népünkkel sors
közösséget vállalt harcos vett részt, s köztük is kiemelkedik az 
aradi tizenhármak két örmény szárm azású hőse, K iss Ernő és 
Lázár Vilmos.

Az aradi vértanúk történelmi és erkölcsi hagyatékáról a ko
lozsvári író így szólt: - Soha ne mondjunk többé igent arra, 
amire ők életükkel nemet mondtak. Ellenkezőjére az elnyo
m ás, a kényszer lehetett vala a magyarázat mindaddig, am íg 
idegen katonaság állom ásozott egyes kaszárnyákban és egyes 
fejekben. M ost látszólag egyes fejek is elvonultak másként 
gondolkodni. Egy új erkölcsi érzékért kell síkra szállnunk ter
vezés és koszorúzás címén egyaránt, amely ne legyen újra el
kötelezettebb valam i elegáns, m egfoghatatlan iránt, mint a  ke
zünkből kiejthető legtörékenyebb dolog, a tulajdon sorsunk 
iránt - hangsúlyozta Lászlóffy Aladár.

Sebesi Karért Attila kolozsvári színm űvész, az RM D SZ 
kultúrpolitikusa a m egem lékezés további részében a többi 
között Lászlóffy Csaba, Lászlóffy Aladár, Vörösm arty M i
hály, Rem ényik Sándor és Kónya Hamar Sándor verseit, il
letve prózai alkotásait adta elő. Dinnyés József gitárm űvész 
m egzenésített költeményeket játszott, s am elyek közül a kö
zönség tetszését legjobban W ass Albert A láthatatlan lobogó 
című verse nyerte el. Sebesiné Pániévá Nina Tbilisziben szü
letett, örmény szárm azású zongoram űvész (Sebesi Karén A t
tila édesanyja) K olozsvárról Frédéric Chopin, Ludw ig van



Beethoven és Róbert Schumann darabjainak eljátszásával 
tette felejthetetlenné a magyarörmények kegyeletes m egem 
lékezését.

A Szózat együttes eléneklése után a K iss Ernő és Lázár V il
mos aradi vértanúk, illetve az 1848-49-es szabadságharc többi 
magyarörmény hősének em lékét hirdető kopjafa tövében 
Sebesi Karén A ttila m eggyújtotta az em lékezés lángjait, m ajd 
Issekutz Saroltával és Szongoth Gáborral, a Budapest X I. ke
rületi örmény kisebbségi önkormányzat elnökével együtt m eg
koszorúzta az em lékoszlopot.

2000. október 5.
Hering Jó zse f



Erdélyi örm ény Gyökerek Füzetek

Máthé Éva a romániai m agyar sajtó szám ára készített, ösz- 
szefoglaló beszám olóját azért közöljük, mert fontosnak tart
juk, hogy megmutassuk: mások, „kívülállók”  hogyan véleked
nek a háromnapos, koncentrált rendezvénysorozatról, miként 
látják és láttatják közösségünk problém áit, jövőjét.

Annál alaposabban, körültekintőbben előkészített, és olajo- 
zottabban zajló rendezvényt, mint a szeptember 29. és október 
1. között Budapesten megtartott M agyarörmény Kulturális 
Napok - ritkán láttam. A sajtó szám ára előre kinyomtatott 
anyag, a programfüzet alapján az is pontos, átfogó képet alkot
hat arról, hogy mi a gondja-baja a Kárpát-medencében élő ma
gyarörményeknek, aki nem volt jelen  a Napokon. A  beharan
gozó anyag egyik mondata szerint: „A  rendezvénysorozat egy 
kicsit politikai megnyilvánulásnak is tekinthető, olyan érte
lemben, hogy a magyarörmény közösség önállóan megmutat
ja : él, és nemcsak m últja, hanem jövő je is van.”  N os aki jelen 
volt a két napon át szinte m egállás nélkül, reggeltől estig tartó 
előadássorozaton, az valóban rájöhetett arra, hogy a találkozó 
politikai esemény volt a javából. Valláspolitikai, kisebbségpo
litikai nyílt szem beszegülés azzal, ami ma M agyarországon 
„örmény vonalon”  zajlik.

Néhány szó kevés annak a dr. Issekutz Sarolta ügyvédnő
nek a m éltatásához, aki a  Budapesti Örmény K isebbségi Ön



kormányzatok Társulásának elnökeként kiváló szervezőkész
séggel, ragyogó intelligenciával összefogta, levezette, és bizo
nyára korábban megtervezte ezt a találkozót, m ely Budapest 
azon négy kerületének egy-egy színhelyén zajlott, ahol létez
nek örmény kisebbségi önkormányzatok. Egyébként a ma
gyarországi szervezők, résztvevők mellett az erdélyi örmény 
szigetek: Szam osújvár, Gyeigyószentm iklós, C síkszépvíz kül
döttei voltak jelen a tulajdonképpen zárt körű, de a sajtó szá
m ára nyitott találkozókon. A szervezők közül m ég ide kíván
kozik a kolozsvári K ovács Júlia neve, aki Bálint Tibor író ne
je , és az Arménia Örmény Baráti Társaság elnöke.

A budapesti IX . kerületben levő Dési Huber István M űve
lődési Házban zajló első napi rendezvényen nem lehetett jelen 
a konferencia egyik fő védnöke, dr. Paskai László bíboros prí
m ás, esztergom i érsek, de elküldte megbízottját, Eh. Csordás 
Eörs kanonokot, kinek jelenléte láthatóan igen fontos volt a 
hallgatóság, a mintegy 100-150 örménymagyar vagy m agyar
örmény számára. A z örm énységgel kapcsolatban kialakult 
konfliktushelyzet lényege a következő: a M agyarországon élő 
mintegy 15 000 örmény három betelepedési hullámban érke
zett az országba. Az első jelentősebb népcsoport a XIII. szá
zadban indult el az ősi földről, amikor Ani városból elüldöz
ték az örményeket. Ők először Krím iába, m ajd M oldván ke
resztül Erdélybe menekültek, ahol a XVII. század m ásodik fe
lében A pafi M ihály fejedelem  engedelmével letelepedtek, és 
létrehozták Szam osújvár és Erzsébetváros szabad királyi váro
sokat, valamint Gyeigyószentm iklóson és Csíkszépvizen ko
lóniát alkottak. Később főként Trianon nyomán M agyarország



területén szóródtak szét. A  300 éve m agyar kultúrkör
nyezetben élő örménység m agyarrá vált, de gyökereikre, ere
detükre büszkék. Vallásukat tekintve örmény szertartású római 
katolikusok. A  második betelepedési hullámmal érkezettek a 
század eleji ifjútörök m ozgalom  népirtása elől kerültek a K ár
pát-medencébe, Erdélybe, M agyarországra. A  harmadik ör
mény csoport a második világháború után, a 70-es évektől 
kezdve a Szovjetunióból települt be M agyarországra, részben 
házasságkötés útján, részben tanulni mentek oda, vagy politi
kai okokból telepedtek át. Ők lényegesen kevesebben vannak, 
de beszélik az örmény nyelvet, s akik közülük megkeresztel- 
kedtek, azok apostoli gregorián örmények, ortodoxok.

Dr. C sordás Eörs az általa felvázolt történelmi freskóban 
világosan kimutatta, hogy az örmények évszázadok óta kato
likusok, az Örmény Róm ai K atolikus Egyháznak teljes körű 
létjogosultsága, világos státusa van. Róm a az esztergom i ér
seket nevezte ki a m agyarországi örmény egyház fejévé, mi
vel annakidején a görög katolikus egyháznak nem volt jo g 
hatósága. A z örmény katolikusok m indvégig a pápa alá tar
toztak. A  hitvita következménye az a tulajdonjogi bonyoda
lom , mely az utóbbi években rendkívüli módon kiéleződött. 
A z m agyarörmény katolikusok a budapesti Orlay utcában ez
előtt éppen 25 évvel templom ot építettek maguknak. A z ör
ményül beszélő, későbbi bevándorlók csoportja viszont lét
rehozta a m aga M agyarországi Örmény Egyházát, és ez kije
lentette: m árpedig az Orlay utcai templom őket illeti, ők a 
valódi örmények M agyarországon. H at éve a m agyarörm é
nyek nem járhatnak templomukba, ott örményül zajlik  a



szertartás, am iből semmit nem értenek, hogy m ilyen liturgia 
szerint, azt nem tudják. Dr. Csordás Eörs kanonok term észe
tesen mindenben a magyarörményeknek ad igazat, és a jelen  
levő Dr. V isy Zsolt állam titkárnak, valam int a  hallgatóság
nak elm ondta: ez ügyben Dr. Paskai L ászló  bíboros levéllel 
fordult az új egyházi alakulat elnökéhez, am elyre talán élete 
„legpim aszabb”  válaszát kapta.

Egy kérdésre, hogyan tudná segíteni a m inisztérium a 
problém a m egoldását, Dr. V isy elm ondta, hogy ő nem az 
egyházakkal foglalkozik. A z állam titkár - a rendezvény má
sik  védnökeként - arra intett: a konferenciát az indulatok le
csillapítására kellene használni, m ajd a sok évszázados ör
mény hányattatást ecsetelte. Szerinte az örmény kereszté
nyek elszigeteltsége csak az egyiptom i koptok sorsához ha
sonlítható.

Sebesi Karén Attila többek között Eckstein Kovács Péter 
hazai kisebbségügyi miniszter üzenetét tolm ácsolta, melyben 
kifejtette: a Kisebbségügyi Hivatal mindenképpen felvállalja a 
romániai örmények ügyét. Dr. Issekutz Sarolta leszögezte: a 
konferencia egyedül a Nemzeti Kulturális Örökség M inisztéri
umától kapott hathatós anyagi tám ogatást. A  m agyarországi ki
sebbségi közalapítvány, az O rszággyűlés kisebbségekkel fog
lalkozó Bizottsága egyáltalán nem támogatták a konferenciát. 
„Leírtak minket” , fogalm azott egyértelműen az elnök asszony.

Az első konferencianap délelőttjének további előadói - dr. 
Sas vári László, ifj. Kábái Ferenc, dr. Issekutz Sarolta és Sebesi 
Karén Attila - igen érdekes témákat dolgoztak fel, mint azt, 
hogy mit üzen az örmény szertartású katolikus szentmise a ma



emberének; a m agyar örménység reneszánsza; merre halad a 
rom ánia Örménység.

dr. Issekutz elnök asszony kemény szavakat küldött a ma
gyar kisebbségügyi hatóságok irányába. Szerinte rasszizm us 
az, hogy csak azokat tekinti örményeknek, akik ism erik az ör
mény nyelvet. A  korábban betelepedettek tudatosan vállalták 
az elm agyarosodást, mert eddig mindig nagyon jó l érezték 
m agukat a m agyar állam  területén. De m ost kénytelenek fel
lépni „a  gazdasági és politikai m anipuláció”  ellen. Az Orlay 
utcában nemcsak templomot oroztak el a közösségtől, hanem 
múzeumot, könyvtárat, levéltárat is, amelynek visszaszerzésé
ért mindent meg fognak tenni. Mind Romániában, mind Ma
gyarországon a magyarörmények az örmény szellem i és tárgyi 
em lékek jo go s tulajdonosainak tekintik magukat. Szerinte a 
m agyarországi média az utóbbi években elferdített képet ad az 
örményekről.

Sebesi Karén Attila a romániai, cseppet sem  kevésbé zavaros 
örményügyekről beszélt, például arról, hogy Varujan Vosga- 
nian, az örmények szervezetének vezetője hathatósan támogat
ja  azt, hogy a Székelyföldön ortodox templomok épüljenek.

A z első napon megszervezett sajtótájékoztatón még m eg
tudtuk, hogy az említett m agyarországi örmény ortodox egy
ház 1998-ban jött létre, 124-en alapították. Az örmény önkor
mányzatok körül is gondok vannak. Érdekes adalék, hogy a 
m agyarországi Nemzeti és Etnikai K isebbségi Hivatal elnöke, 
Doncsev Toso bolgár nemzetiségű, a hivatalban pedig ugyan
azon szem ély foglalkozik a bolgár, szerb és örmény kisebb
séggel, tehát világos, hogy milyen „kultúrkörbe” , vallási cso



portosulásba sorolták az örményeket. A z egyházi szervezet 
egyik vezetője, A lex Avaneszián, legközelebbi munkatársát 
pedig Valéria Tomescu-nak hívják! A sajtótájékoztatón dr. 
Issekutz Sarolta elmondta: ők azért nem kapnak semmilyen ki
sebbségi tám ogatást, mert az örmény ellentábor és Doncsev 
Toso elnök szerint „etnobiznisz”  az, amit művelnek, holott 
adatokkal bizonyította, hogy éppen Avanesziánék húznak 
hasznot örménységükből, miközben az „örmény ügyet” egyál
talán nem szolgálják.

Az első nap délutánján újabb részletekbe menő, érdekes 
előadásokat hallgathattunk meg a következő témákról: a bras
sói római katolikus plébánia-templom magyarörmény mozaik
ablakai; csíkszépvizi örmény gyökerek; Vágó Pál festőm űvész 
m unkássága, aki az Erdélyi panorámakép című hatalmas fres
kó egyik társszerzője; örménymagyarok a Szilágyságban; ör
mény kutatások Erdélyben. (Előadók: Fancsali János, dr. Szá
va Tibor - Bécsből, B . K ovács Júlia, dr. Benedek Katalin, 
Joikits A ttila, Tarisnyás Csilla, M iklósi Sikes Csaba.)

A második napon jelen volt páter Vahan Hovagimian, aki az 
örmény katolikus liturgiáról tartott előadást, és folytatódott 
azoknak a beszámolóknak a sora, melyek egy-egy erdélyi ma
gyarörmény település kim agasló örmény származású egyénisé
geit, az örmények társaságait, azok tevékenységét mutatták be. 
Lukács M ária, Lengyel M ária, Jakobovits M iklós, Lázár Mária, 
Ajtony Gábor, Kalam ár György, Budai M erza Pál, Calinescu Já 
nos és Kruzsnyiczki Keller Rozália tartott előadást.

A  konferencianapokat olyan rendezvények egészítették ki, 
mint például a D ési Huber István M űvelődési Házban m eg



nyílt kiállítás, ahol az örmény szárm azású m agyar nemesi csa
ládok címereit láthattuk, közöttük a LászlófFy, a gyergyói Kö
vér, a Zachariás, a kissárm ási M ály család, a Kápri báró, a 
baraczházi Capdebo, a Mártonffy, a szom batsági Sárm ezei és 
Vertán családok címereit. Este a M arczibányi téri M űvelődési 
Házban könyvbemutatókra is sor került: az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület adta ki azt a millenniumi köte
tet, melynek szerzője Gudenus János Jó z se f m agyarországi 
genealógus, az igen szép kivitelezésű, vaskos kötet címe: Ör
mény eredetű m agyar nemesi családok genealógiája. Ugyan
akkor azt a kötetet is bemutatták, mely a tavalyi hasonló, 
Szam osújváron megrendezett konferencia anyagát tartalmaz
za. A  rendezvényen gyergyói és szam osújvári örmény egyhá
zi kórusok is felléptek. Verseket szavalt Kalam ár György és 
Sebesi Karén Attila sepsiszentgyörgyi és kolozsvári színmű
vész. A  m ásodik nap délutánján felem elő érzés volt részt ven
ni azon az ünnepségen, melynek keretében a magyarörmények 
arról a két aradi vértanúról emlékeztek m eg, akik maguk is ör
mény szárm azásúak voltak: K iss Ernőről és Lázár Vilmosról 
van szó. A z 1848-as szabadságharcot, a kor hangulatát, ese
ményeit Lászlóffy  A ladár idézte, aki „baj- és sorstársainak” 
nevezte a jelen  levőket. Dr. Sebesiné Nina Pániévá kolozsvári 
zongoraművésznő és Dinnyés Jó zse f gitárm űvész egészítette 
ki a műsort, melyben Sebesi Karén Attila versfelolvasással, 
szavalatokkal volt jelen. A  színpadon felállított kopjafa előtt 
az aradi vértanúk emlékére m eggyújtott gyertyák, a hangszó
rókból áradó harangzúgás, m ajd a m agyar Himnusz és a Szó
zat közös eléneklése ékes bizonyítéka volt annak, hogy a há



nyatott sorsú kis közösség szívben és lélekben valóban ma
gyar, de nem feledkezik m eg örmény gyökereiről.

M ondják, hogy Hitler a század eleji örmény genocídiumról 
vette a mintát, am ikor ördögi népirtási terveit kidolgozta. Aki 
elolvasta Werfel híres regényét (Die vierzig Tagé des Musa 
Dagh), az nem szabadul egykönnyen annak emlékétől. E  m os
toha sorsú nép egyik csoportja népünk részévé vált. Sokszor 
nem is sejtjük m agyar embertársunkról, hogy lényegében... ör
mény. Á lljon itt néhány közism ert neves alkotó, kiváló szem é
lyiség neve, kik maguk is örmények (voltak): H ollósy Simon 
festőm űvész, az írók közül Csíki Gergely, Bányai Elemér, 
Petelei István, Szongott Kristóf, Kolozsvári Grandpierre Emil, 
a tudósok közül dr. Issekutz Béla akadémikus. A  m a élők kö
zül a Lászlófíy-testvérek, A ladár és Csaba, Szervátiusz Tibor, 
Jakobovits M iklós festőm űvész és sokan m ások. A  magyarör- 
ménység két miniszterelnököt és több minisztert adott a ma
gyar nemzetnek.

Amikor hazatértem a budapesti konferenciáról, Biluska 
Annamária m arosvásárhelyi színm űvésznővel találkoztam , aki 
örmény szárm azású, és em lítést tettem neki arról, hogy hol já r
tam. Ott, az utcán elővett irattárcájából egy m egsárgult, ú jság
ból kivágott kis papírszeletet, melyen férje, Jánosházy György 
egyik szonettje található. É s rám bízta. Tegyek vele, am it aka
rok, s m ajd juttassam  vissza hozzá. Hadd m ásoljam  ide 
Jánosházy megrendítő sorait.



Elvesztették az édes, ősi nyelvet, 
a sziklabástyás, szőllős őshazát, 

de mély szeműkben még az elfelejtett 
Ani romtemploma, az Ararát

Hava dereng, felködlik benne néha 
a holocaust iszonyata, parázs 

gyűlölség réme, hontalanság néma 
fájdalma, szégyen, s megaláztatás,

otthon maradt testvérek sorsa, gondja, 
kiknek vérét ontják most is naponta - 

de szemük éjén mosoly villan át,

ha képzeletben meghitt, régi porták 
felől örmény szelek orrukba hordják 

a nyárson sült bárány illatát.

Örmények 

Máthé Éva



Erdélyi örm ény Gyökerek Fűzetek  

G ondolatok egy m ise és egy m úzeum látogatás körü l

M eghallgattam Dr. Csordás Eörs kanonok úr előadását: ami 
az Orlay utcát illeti, bitorlás. Nem én mondom, hanem dr. 
Paskai László bíboros, prím ás nevében Dr. Csordás Eörs pro- 
tonotárius, kanonok, prím ási irodaigazgató.

Az értelmezőszótár szerint „bitorlás": jogtalanul birtokol, 
jogtalanul használ valam it, jogtalanul ráteszi a kezét valam ire, 
ami nem az övé, stb.

M ise előtt láttam a templomban kitett Ararát c. ú jság 2000. 
szeptemberi szám át: a harmadik oldalon A. A. átveszi a kitün
tetést a parlamentben. Mi ez? Bitorlókat tüntetnek ki, m ások 
javainak jogtalan használóit?

Tudom, hogy egy miniszternek protokolláris kötelességei is 
vannak. Nekem szerencsém , hogy már évek óta nem kellett A. 
A .-val kezet fognom.

A  kanonok úr szavai szerinti „elbitorlást”  egy „azonos hit
elveket valló lelki közösség” m űveli (ez a M agyarországi Ör
mény Egyház alapító iratában olvasható m eghatározás.) Tehát 
ők közösen, együtt bitorolnak.

Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Mint Issekutz Sarolta félje, igen sok rendezvényen vettem 

részt Eszembe jutnak azok a napok, amikor Ádám hegedűjét, 
Karine zongorajátékát hallgattuk és büszkén dagadt az én nem 
örmény mellem is... büszke voltam , hogy ilyen emberek kö



zösségével állok kapcsolatban. Vagy a többi kedves ember, 
akivel a rendezvényeken találkoztam  és jó t beszélgettünk: Só
lyomvári György, Szárkiszján Ádám, a négy csodálatos gyer
meket nevelő Dér Tibor és felesége, m eg a többiek.

A z emlékeket elborítja a  felhő: a bitorló zászlaja alá álltak 
és hátteret szolgáltatnak a törvénytelenséghez. Bevallom , min
dig eszem be fog jutni ez a felhő, ha a jövőben kezet kell fog
nom velük.

Gondolni kell erre, legalább egy pillanatig, mielőtt kezet 
nyújtunk nekik.

Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Szem élyesen vettem részt az egy héttel a rendezvény előtt 

tartott előkészítő tárgyalásokon, am ikor Páter Hovagimian ki
oktatott, hogy a plébánia használatával kapcsolatban a  rendfő
nökkel folytatott korábbi levelezés és engedély érvénytelen. Ő 
m aga, P. V. H., kijelölt plébános rendelkezik arról, ki és mikor 
léphet be a plébániára, a múzeumba.

Nem járult hozzá, hogy zártkörű fogadás és kulturális mű
sor legyen a plébánián.

Ha ez így van, tudomásul vettük, és módosult a program. A 
fogadás és a kultúrprogram átkerült a Bocskai útra. Tudomá
sul vettük, hogy P.V. H. az úr a  m aga kis dombján.

Csakhogy... M it láthattunk ezek után vasárnap?
Szól a telefon: ugranak a szőrös fiúk és érkeznek az Orlay 

utca elé. Közben P.V.H. m isézik! Ő tehát biztosan nem adhat 
engedélyt, hogy a fiúk bemenjenek a plébániára. A  szőrős fi
úk minden engedélykérés nélkül bevonulnak, kivonulnak, já r
nak ki és be, le és fel. P.V. H. m isézik.



K i az úr azon a bizonyos dombon? Eszerint mégsem P. V. H.
Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Állok az Orlay utcában a templom udvarán és elnézem 

Betegh Kamillt, aki meghajlott a több mint 70 év súlya alatt. 
Eljött a templomba, hogy megnézze azt a  nagy, görbelábú asz
talt, amelyet a nagymama adományozott a plébániának, Kádár 
Dániel plébános idején. Felnézek a felső udvarra: sötét, szúrós 
szemű, zsebre dugott kezű, szabadidőruhás kaukázusi fiúk kö
zül A. A. mosolyog le, a tömeg felé. Visszanézek az idős 
Betegh Kamillra: meglátja-e nagymamája görbe lábú asztalát?

Nem látta meg.
A plébániára nem lehetett bemenni. Oda bezárkóztak a sza

badidőruhás kaukázusi fiuk, akik nem is értették: mit akar a 
hajlott hátú öregember? Van-e jo ga  valamit akarni?

Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Egy telefon: máris három civilruhás rendőr ugrik az Orlay 

utcába. ,Á llam polgári bejelentés érkezett, valaki fél valami
től.”

Valaki fél, hogy a hajlott hátú öregember megtámad egy szú
rós tekintetű azeri fiút, akikből majdnem tizenöten vannak már 
a plébánián, minden lépcsőfordulóra jut belőlük egy-kettő.

Tévében hallottam a  rendőrségi szóvivőtől: a rendőrség 
csak akkor avatkozik be, ha vér folyik.

De ha a „más tulajdonát jogtalanul használó” , ám megfele
lő ember telefonál, akkor a rendőrség azonnal jön és sötét, 
azeri fiúkat véd a hajlott hátú öregember esetleges támadásá
tól. A  rendőr kezében a rendezvény szervezőjének írásos 
megrendelése, amelyet az Őrmester K f t  kapott, hogy a szent



mise utáni zártkörű beszélgetés a papokkal, és a múzeumláto
gatás előre egyeztetett rendjét biztosítsa. Semmi templomfog
lalás! ...csak imádkozni, múzeumot nézni és a templom jövő
jét meghatározó beszélgetést folytatni a plébánossal.

Máshol gyakran akkor sincs ott a rendőrség, ha vér folyik, 
itt azonnal hárman vannak, mert egy hajlott hátú öregember 
szeretné látni nagymama ajándék asztalát, és szeretné megbe
szélni plébánosával, hogy válasszanak egy törvényes gond
nokságot.

A  rendőr az öregembert védő biztonsági embert figyelmez
teti: semmilyen körülmények között sem léphet be a kapun... 
Nem védheti meg az öregembert a bitorlótól.

Hogy mi védi a hajlott hátú öreget a 10-15 azeri fiútól, 
akik egy része nagy, fekete limuzinnal, m ás része 30 milliós 
fehér V-s rendszámú Mercédesszel érkezett, a többieket egy 
rozzant mikrobusszal hozták (talán a menekülttáborból...?) 
Eszembe jut, hogy ahonnan ezek a fiúk jöttek, ott még a par
lamentben is géppisztollyal intézik el a dolgokat. Hiszen az 
egy másik ország.

Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Eszembe jut, hogy 56 őszén, Budapest határában álltak a 

szovjet tankok, várva a hívó szót Közben beszélgettek a magya
rokkal. Kiderült, úgy tudták, a  Szuezi csatornánál vannak... Va
jon, a szúrós szemű kaukázusi fiú tudja-e, hogy ő a „betolakodó, 
hajlott hátú öregember támadásától”  védi a 100 kilogrammos, 
összekulcsolt karral, diadalittasan lefelé szemlélődő bitorlót?

Nem hiszem, hogy tudja. Magyarul egy szót sem tud, oro
szul, örményül pedig csak megtévesztő tájékoztatást hallhatott.



Eszembe jut, hogy A. A. ugyanazt tette, mint az, aki behív
ta az oroszokat, hogy saját hatalmát szovjet szuronyokkal és 
tankokkal biztosítsa. Nézem a fél kezét folyvást zsebében tar
tó azeri fiút, vajon mit szorongat? Talán tudatlanul áll A. A. 
háta mögött, mellett?

Lehet, hogy semmit sem tud, de sajnos, ez rajtunk nem se
gít, mint ahogyan az sem segített rajtunk, hogy a Budapestre 
irányított szovjet kiskatonának azt mondták, Szuez alá viszik.

Egyetlen remény villan fel bennem: a szovjet uralom is 
megszűnt egyszer, bár sok áldozattal járt. Kádár János kivé
geztette az „ellenzéket” , annak vezetőit. Nézem a templom 
előtt „szervezkedő” feleségemet, szervezi, kik, hogyan, mi
lyen csoportokban juthatnak be a múzeumba. Bízom a Jóisten
ben, hogy a történelem nem ugyanúgy ismétlődik.

Nem vádolok, csak elgondolkodom.
Elgondolom, hogy az alig néhány éve itt lakó és még ma

gyarul semmit, vagy keveset tudó örmény menekült, beván
dorló, aki elhagyta hazáját, szeretett szülőföldjét, talán nem is 
ilyen, amilyennek én most látom.

Lehet, hogy nem rohanna az ablakon át ajtóstul a házba, 
csak kopogtatna és befogadást várna, segítséget a beilleszke
déshez. Ő talán nem is „bitorló” szándékkal áll ott, a felső 
mellvédnél. Csupán félrevezették és azt mondják neki: „itt 
vannak ezek a ..., akik el akarják foglalni a MI tulajdonunkat.”  
Lehet, hogy ő ott fentről bennünket tekint betolakodónak, bi
torlónak, magánlaksértőnek? Ezt sulykolják neki.

Talán, ha ismémé az igazságot, lejönne és azt mondaná az 
öreg embernek: „Örülök, hogy megismerhetem, mert tudom,



hogy ön a híres Czetz tábornok rokona, akire A. A. olyan szíve
sen hivatkozik! Kérem, fáradjon be, üljön a nagymama görbe
lábú asztalához, álmodozzon a régmúltról! Én pedig majd ké
sőbb, talán holnap, bekopogok és kérem, hogy ez a közösség, 
amely 800 év után is örménynek vallja magát, fogadjon be.”

Lehet, hogy ő is normális erkölcsű és érzületű ember.
Őt itt most saját akarata és szándéka ellenére egyszerűen bi

torlónak mutatják. Lehet, de én ezt nem tudom... Csak nagyon 
sajnálom, hogy nem valósulhatott meg az az álom, amellyel a 
kisebbségi tevékenység indult, hogy egyik fontos célkitűzé
sünk az újonnan betelepültek befogadása a közösségünkbe. 
„Befogadás” - mondom, ahogyan Apafi is tette három évszá
zada. Csakhát az örmények akkor megvették azt a területet, 
hogy Szamosújvárt építsenek, s nem elvették.

Sajnálom, hogy nyelvi akadályok miatt nem ismerhetik 
meg az igazságot, a valóságot. Az, hogy erre, a hazáját elhagy
ni kényszerült örményre úgy nézek, mint bitorlóra - az bizony 
a közvetítő A. A. és tettestársai felelőssége, és mindazoké, 
akik hallgatnak.

Sajnos, ezek után ők fekete bárányok lettek, talán saját aka
ratuk ellenére. Talán.

De az biztos, hogy a Czetz-rokontól, a hetven feletti Betegh 
Kamilltól megvédték a múzeumot.

Nem vádolok, csak elgondolkodom.

2000. október.
Balogh Jenő



„ Beszám oló éd esap ám n ak "

Bocsásson meg az Olvasó azért, hogy önmagamat idézem. 
Tudom, illetlenség, dehát ilyen időket élünk... s a szeptember 
29-én kezdődő, október 1-én végetérő konferencia (a Magyar- 
örmény nemzetközi kulturális napok Budapesten) fontos ese
mény volt, igazán „idő” -nek tarthatjuk.

M ajd két éve itt, az EÖGYKE-fuzetekben (1999 januárjá
ban) „Beszámoló tíz éve elhunyt apámnak”  címen a követke
zőt írtam, a január 3-i elektori gyűlés (az Országos Örmény 
Önkormányzat választása) után:

„Ültem ott egy kis csapat egyik legkisebbik tagjaként. A 
csapat igyekezett méltányosan, de mégis a végsőkig harcolni 
az igazságért. Méltányosságért cserébe azonban nem kapott 
méltányosságot. Igyekezett becsületes kompromisszumot köt
ni és valamilyen emberi ‘többlet* érdekében arányosságot ki
harcolni. Hiába. Úthengerként nyomult valami más, ami irgal
mat, belátást nem ismer. És én ekkor /.../ kezdtem jól érezni 
magam csupán attól, hogy ezen a széken ülök, ennek a kis csa
patnak tagjaként. Egyszerűen boldog lettem - érts meg, Édes
apám! - mert az enyéim között vagyok.”

A  mostani, háromnapos rendezvénysorozat...
...az előadások, ahol gondról, bajról, múltról, jövőről, fel

adatokról s elért eredményekről beszéltek...
... a  „folyosói beszélgetések” , amikor szíves szót, értelme

set és (az Erdélyből jöttek szájából) szépen hangzót hallot
tam...



...a budapestiek észrevétlenül vették át az izes, csíki, gyer- 
gyói dallamot. Elég volt néhány mondatot hallani ifj. Zakari
ás Pétertől, Kalam ár Györgytől, vagy Ajtony Gábortól... Va
laki a vasárnapi búcsúnál kérdezte tőlem, ugye, nem budapes
ti vagyok, mert hallik a kiejtésemen... Ó, Istenem, két éves 
voltam, amikor 1945-ben eldőlt, hogy budapestivé válók s 
gyermekkori indián-csatáimat nem a Feketeügy mentén, ha
nem a budai Vérmezőn fogom megvívni... M ég egy héttel a 
konferencia előtt az illető nemigen hall tőlem szép kiejtést. De 
a péntek reggeltől ható „fertőzés”  vasárnap délutánra már 
meghozta az eredményt...

... s amikor a templom körüli botrányos hangulat láttán az 
erdélyiek álla leesett, mert „ilyet álmukban sem gondoltak 
volna” , pedig láttak ők, sokat, de elképedésükben benne volt a 
tisztaság igénye...

... s amikor szépen, okosan mondva hallja az ember Sebesi 
Karén Attilától, hogy ne hagyjátok a templomot, a templomot 
s az iskolát...

... s amikor a konferencia zártával, szombaton kora délután 
a jelenlévő félszáz ember nagy körben egymás kezét fogva 
Miatyánkot mond...

... no, most folytatom azt az egyetlen mondatot, amit az elő
ző beszámoló után vagy huszonegy hónappal jelentésként el 
kell küldenem Édesapámnak. Akkor így zártam:

„Jó  helyen ültem, az enyémek között. Ezt Te bizonyosan jó 
váhagyod.”

Hát, Édesapám, valamikor, 2000. szeptember 29. péntek 
reggele s október 1. vasárnap estéje között elémjött a magyar



költő versének első szakasza, ezt küldöm beszámolóként Ne
ked a túlvilágra, s azoknak, akik olvassák, erre, a mi furcsa, 
göröngyös világunkra:

íme, hát megleltem hazámat, 
a földet, ahol nevemet 
hibátlanul írják folébem, 
ha eltemet, k i eltemet.

Ezt Jó z se f Attila írta. S ezt én éreztem csiki, szamosújvári, 
budapesti, gyeigyói, bécsi, kolozsvári, brassói, sepsiszent
györgyi s tordai magyarörmények között.

Ölel fiad: Dávid Csaba





K Ö SZ Ö N E T N Y IL V Á N ÍT Á S

Köszönetét mondunk a Magyarörmény nemzetközi kulturá
lis napok Budapesten rendezvénysorozatunk fővédnökeinek: 

Dr. Paskai László Bíboros Úrnak és 
Dr. Visy Zsolt kulturális helyettes államtitkár Úrnak 

(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma), hogy elvállalták 
egyházi és világi rendezvénysorozatunk fővédnökségét.

Köszönjük Dr. Csordás Eörs kanonok Úrnak, hogy Bíbo
ros Úr személyes megbízottjaként segítségünkre volt október 
1-én, az örmény szertartású római katolikus templomunkban 
lezajlott ünnepi szentmisénket követő rendezvényünk megza
varására tett kísérlet meghiúsításában.

Ugyancsak köszönetét mondunk Weinvurm Árpád elnök 
Úrnak (Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Ember Jogi és Vallás
ügyi Bizottsága), hogy az ő személyes segítségével ugyancsak 
elkerülhető lett az Orlay utcai templomi, plébániai rendezvé
nyünk komolyabb megzavarása.

Köszönjük Lányi Zsolt Úrnak, az Országgyűlés Honvédel
mi Bizottsága elnökének, hogy a Szent Korona és a koronázá
si jelvények látogatásakor személyesen fogadta közel 70 fős 
csoportunkat - erdélyi testvéreinket és hazai magyarörménye
ket - és így e csodálatos élmény és környezet baráti beszélge
téssel összekötött, igazi zarándokúttá válhatott.

Köszönetét mondunk támogatóinknak, akiknek anyagi tá
mogatása nélkül talán lehetetlen lett volna e nagyszabású ma
gyarörmény bemutatkozás sikeres megrendezése.



Köszönetünk: *
- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának,
- Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőség Alapnak 
֊  Humanitás Civitas Alapítványnak
- Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásá

nak (Főváros n., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzatoknak •

- a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak,
- a Budapest Főváros XIII. kerületi Örmény Kisebbségi 

Önkormányzatnak
- az Apenta Kft-nek (Budapest)
- Pharma Press Kiadó és Nyomdának (Budapest)

Köszönetét mondunk Budapest Főváros II., IX. és XI. ke
rületi Önkormányzatoknak, hogy a rendezvény helyszíneit 
ingyenesen biztosították részünkre.

Külön köszönetét mondunk Fancsali Jánosnak és család
jának (Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat), akik 
nemcsak az előkészítés, hanem a megvalósítás során is segít
séget nyújtottak úgy a vendégfogadás, mint pl. a Wekerle te
lep - K ós Károly műépítész csodálatos épületegyüttese-bemu- 
tatása, önálló program ötlete és megvalósítása tekintetében.

Köszönetét mondunk Wertán Zsolt úrnak, hogy egyházi 
konferenciánk jelképeként elkészítette virágból nagyméretű 
örmény keresztünket, amely nemcsak a konferenciánk szín
helyét, hanem az aradi vértanúk emlékünnepségünket, majd 
az Orlay utcai templomunkat is díszíthette, a Szent Kereszt 
ünnepén.



Köszönetét mondunk kulturális műsoraink közreműködői
nek, elsősorban Lászlóffy Aladár költőnek, írónak (Kolozs
vár), hogy egészségi állapotát nem kímélve, aradi vértanúinkra 
emlékező műsorunk ünnepi szónokaként megosztotta velünk 
remekbeszabott gondolatait, felhívta figyelmünket jelenünk 
veszélyeire, jövőnk formálásában való részvételünk fontossá
gára.

Köszönjük Sebesl Karén Attila színművész és rendező 
(Kolozsvár) 1849. október 6. Arad c. műsorunk csodálatos 
megrendezéséért és megrendítő előadói teljesítményéért, vala
mennyi kulturális bemutatkozásunk során nyújtott színészi, 
előadói teljesítményéért.

Köszönjük dr. Nina Pániévá Sebesi zongoraművésznő fe
lejthetetlen zongorajátékát, örmény népdal, Chopin és Beetho
ven művek tolmácsolását.

Fogadják hálás köszönetünket közreműködésükért Diny- 
nyés József gitárművész, Szilvay Ingrid zongoraművésznő 
(aki az Orlay utcai plébánián tervezett kulturális műsor meg
hiúsulása miatt, zongora híján csodálatos erdélyi népdalokkal 
örvendeztetett meg bennünket), valamint Fogolyén Kristóf 
fúvolaművész.

Külön kiemeljük hálánkat a szamosújvári és a gyer- 
gyószentmiklósi örmény szertartású római katolikus egy
házi kórusok közreműködéséért, akik nemcsak az örmény 
szertartású római katolikus szentmisénkén, hanem egyéb kul
turális rendezvényeinken is bemutatták örmény és magyar 
nyelvű egyházi és világi énekkultúránk magasfoku művelését, 
hagyományaink töretlen ápolását.



Köszönetét mondunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu
rális Egyesület Csongrád megyei Klubjának,valamint a Sze
gedi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy a közös 
munka gyümölcseként létrejött Örmények a Délvidéken, 
1848-1849 c. kiállításuk anyagát rendelkezésünkre bocsátot
ták s ezzel Budapesten is sokak számára megtekinthetővé tet
ték.

Köszönetét mondunk Gudenus János József genealógus 
úrnak, valamint köszönjük Balogh Réka számitógépes grafi
kus és tervező önzetlen munkáját, amelynek köszönhetően 
csupán nyomdai költségek viselése árán jelentethettük meg az 
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. mil
lenniumi kiadványunkat.

Köszönetünket fejezzük ki konferenciánk 23 előadójának a 
m agas színvonalú érdekes előadásokért.

Köszönjük a hallgatóságnak, kiállítások és kulturális műso
raink nagylétszámú résztvevőjének, hogy bemutatkozásunkat 
figyelemmel kísérték, a különböző helyszíneken aktív résztve
vői voltak rendezvényeinknek.

Külön kiemeljük köszönetünket Bencze B. György pol
gármester úrnak, hogy a Ո. kér. Marczibányi téri Művelődési 
Házban rendezett kiállításunkat kultúránk iránti fogékonyság
gal és ismerettel gazdagon, az ünnepélyesség színvonalát 
emelve, megnyitotta.

S végül köszönetünket fejezzük ki a Duna Tv. Millenniu
mi Krónika és Régiók szerkesztőségének a különböző hely
színeken való megjelenésüket, szerkesztett műsoraikat, hogy 
ne csak hazánkban, hanem Erdélyben is láthatóvá váljon e 3



napos rendezvénysorozat lényege és célja:
- az Erdélyből származó és részben Magyarországon élő 

magyarörménység összefogása,
- az erdélyi magyarörmények Erdélyben maradt közösségei, 

tárgyi emlékei bemutatása,
֊  a magyarországi történelmi örménység szervezetei, az 

örmény szertartású római katolikus egyházunk, kulturális 
identitásőrzésünk korrekt bemutatása,

- erdélyi örmény gyökereink ápolása itthon is és otthon is.

az
Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület, 
mint a rendezvény főszervezője
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Képek jegyzéke:

1. Balról: Dr. Visy Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériuma kulturális helyettes államtitkára, fővédnök és Dr. 
Csordás Eörs kanonok, protonotárius, prímási irodaigazgató, 
mint Dr. Paskai László bíboros fővédnök megbízottja

2. A  konferencia hallgatósága

3. Az erdélyi magyarörmény küldöttek egy része megérkezik 
a konferencia helyszínére

4. A  sajtótájékoztatón...
(balról: Bálintné Kovács Júlia, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gá
bor, Dávid Csaba, Zakariás Antal Dirán és Sebesi Karén Attila)

5. P. Vahan Hovagimian bécsi mechitarista szerzetes, német 
nyelven tartott előadása közben

6. Végre itt van !
Az örmény eredetű magyar nemesi családok címerei című ki
állítás megnyitóján

7. A „Velünk élő kultúrák: Örmények”  kiállítást megnyitja 
Bencze B. György, Budapest Főváros II. kerületi Önkormány
zat polgármestere a Marczibányi téri Művelődési Házban

8 . . . .  és akik hallgatják



Képek a megnyitó kulturális műsorából.

9. A  Szamosújvári Örmény Szertartású Római Katolikus Egy
házi Kórus

10. A  Gyeigyószentmiklósi Örmény Szertartású Római Kato
likus Egyházi Kórus, valamint Sebesi Karén Attila (balra) és 
Kalamár György (jobbra) színművészek.
A  kórusok örmény és magyar nyelven egyházi, majd világi 
énekeket adtak elő.

11. Bálintné K ovács Jú lia  bemutatja az 1999-ben 
Szamosujváron rendezett konferencia kötetét
(Háttérben, balról ülve dr. Simon Istvánné, dr. Issekutz Sarolta, 
Kalamár György, Gudenus János Jó zse f és Balogh Réka)

12. Az „Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiá
ja ”  könyv alkotógárdája
Gudenus János Józse f genealógus, Balogh Réka (balra) szá
mítógépes grafikus és dr. Issekutz Sarolta

13. Utolsó eligazítás a kiállítás megnyitása előtt 
(előtérben dr. Issekutz Sarolta és Sebesi Karén Attila)

14. ...és gyűlnek az érdeklődők

15. A  „Csongrád megyei örmények, 1848-1849”  c. kiállítást 
megnyitja dr. Issekutz Sarolta elnök



16. Az „1849. október 6. Arad”  című ünnepi műsor közönsé
ge éppen felállt, hogy a Himnuszt elénekelje
(az első sorban, balról jobbra: Soós Péter, Lászlófiy Aladár 
író, költő, az est ünnepi szónoka, Pomogáts Béla, az írószövet
ség elnöke, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor)

17. A  műsor befejező aktusa:
Sebesi Karén Attila színművész és Dinnyés József daltulajdo
nos meggyújtja az emlékezet lángját a két örmény származású 
aradi vértanú, valamint a szabadságharc valamennyi örmény 
hősének szentelt kopjafa alatt

18. Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Budapest.
Van mit megbeszélni.

19. Gyülekezés a Parlament előtt

20. Az örmény szertartású római katolikus templomban (Bp. 
XI. Orlay u. 6.) az ünnepi szentmise után Sebesi Karén Atti
la elszavalja Reményik Sándor „Templom és iskola” c. ver
sét

21. A  templomkeltben: Vajon beengednek-e az idegenek a sa
já t múzeumunkba?
(Előtérben a  fal mellett Dr. Csordás Eörs kanonok, elől közé
pen Weinwurm Árpád, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, em
beri jogi és vallásügyi Bizottság elnöke)



22. A  Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Közgyű
lési termébe „áthelyezett”  kulturális műsorban élvezzük 
Szilvay Ingrid erdélyi népdalait 
(előtérben jobbról Weinwurm Árpád)

A  fotókat Balogh Jenő, Budai Merza Pál, Dávid Csaba, 
Kabdebó János és Szongoth Gábor készítette.
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