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Előszó

Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 3. kötetét tartja kezében 
a Tisztelt Olvasó. A sorozatot az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület indította útjára 1998-ban azon szándékkal, 
hogy a XVII. század második felétől Erdélybe betelepült, majd 
részben Magyarországra áttelepült un. magyarörmények kul
turális örökségét megmentse, bemutassa.

Nemcsak magunknak, hanem a közművelődésnek is tartozunk 
ezzel. Hiszen az erdélyi és magyarországi örménység majd 100 
%-át ez a magyarrá vált, magyar anyanyelvű, de örmény gyöke
reire büszke örménység, az un. magyarörménység, vagy örmény
magyarok alkotják, akik örmény szertartású római katolikus val- 
lásúak! Kötelességünk és történelmi felelősségünk helyreigazí
tani a téves információkat a hazai és erdélyi történelmi örmény 
kisebbségre vonatkozóan, mert nem engedhető meg, hogy 
gyökereikre büszke őseink méltán kivívott elismerése, közmeg
becsülése politikai áruvá degradálódjon egyesek kezében. Mi, 
mai magyarörmények tehát ősi gyökereikre büszke utódai 
vagyunk dicső eleinknek, akik kötelességünknek érezzük kul
turális értékeink, hagyományaink továbbörökítését a harmadik 
évezredre.

Ezen kötetben a Szamosújvárott 1999. november 20-21. között 
megrendezésre került 2. egyházi konferencia anyagát tesszük 
közkinccsé, mellyel tehát egyúttal az utókor számára is kutatható 
anyagot biztosítunk.

„Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örményka
tolikus egyháza és identitástudata -  régen és ma” című konferen
cián -  számunkra, magyarörmények számára különösen -  igen 
érdekes, izgalmas előadásokat hallhattunk.
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De a visszajelzésekből, médiákból az is igazolódni látszik, 
hogy mások is ugyanilyennek érezték. Tehát valamiféle egye
temes igény fogalmazódott meg egy kisebbségi igénnyel 
azonosan. A kisebbségi kulturális értékek feltárásának, megis
mertetésének, megmentésének igénye, hiszen ez az egyetemes -  
s ezen belül az egyetemes magyar -  kultúra gazdagítását is jelen
ti egyben. Egy igen gazdag múlttal, gazdag kultúrával rendelkező 
népcsoport beilleszkedése a befogadó erdélyi magyar társada
lomba, magyarrá válása és ennek büszke vállalása, Trianon tragé
diája miatt a családok szétszakadása és küzdelme, örmény 
gyökerei ápolása egyházi és világi téren, tárgyi emlékeik meg
mentése Erdélyben és Magyarországon, ennek folyamata egé
szen napjainkig, e küzdelmes ezredvégig, mind-mind témái vol
tak a konferenciának. És a következtetést is levonta minden 
résztvevő: saját egyéni és közösségi értékeinek megőrzésével és 
megvédésével, örmény gyökerű magyarságunk, önazonosságunk 
vállalásával, de csak közösen tudunk érdekeinknek érvényt sze
rezni. Ugyanez érvényes határon innen és túl, így céljainknak 
nem lehet határt szabni. Ezért fogalmazódott meg valamennyi 
résztvevő szervezetben, hogy szövetségbe tömörüljünk. Ezeket 
az értékeket és érdekeket hivatott feltárni és megtárgyalni az 
immár hagyományossá vált konferencia, ezeket az értékeket 
hivatott megjelentetni az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat, 
amelynek alapítói szándéka éppen ez az értékmentés, a közös 
érdek megjelenítése.

Konferenciakötetünket a 2000. szeptember 29-től október 1. 
napjáig megrendezésre kerülő 3. egyházi konferenciára jelen
tetjük meg, amelyet a millennium tiszteletére a „Magyarörmény 
nemzetközi kulturális napok Budapesten” rendezvénysorozat 
keretében rendezünk.

A konferencia címe: „A 300 éves örmény szertartású római 
katolikus egyház és közösségei Magyarhonban -  régen és ma".
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A 3. konferenciakötet 2001-ben lát napvilágot.

Büszkék vagyunk arra, hogy bőven van még mit elmondani 
egymásnak és Önöknek, Tisztelt Olvasó! Könyveinket keresse 
nagy közgyűjteményeink katalógusában, ahová adományként 
rendszeresen valamennyit eljuttatunk.

Budapest 2000. augusztus

dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 
elnöke
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Reményik Sándor

Templom és iskola

Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá,
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe bíztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

1925
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URAM tégy engem a te békéd eszközévé, hogy 
ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, 
ahol sérelem van, oda megbocsájtást, 
ahol széthúzás, oda egyetértést, 
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, 
ahol sötétség, oda világosságot, 
ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsájtunk, 
nyerünk bocsánatot, mikor meghalunk, születünk meg az örök 
életre.
Ámen.

Assisi Szent Ferenc
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Előzetes felkérés a konferencián való részvételre

Kedves valódi, vagy reménybeli tagtárs!

Folyó év november 20-21-én Szamosújváron iyAz erdélyi ma
gyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és 
identitástudata régen és ma” címmel konferenciát tartunk, a Pro 
Armenia Alapítvány, az „Armenia” Örménymagyar Baráti 
Társaság és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
szervezésében.

Szeretnők, ha kis örménymagyar közösségetek is képviseltet
né magát, hogy számba vehessük közös dolgainkat, s egyesült 
erővel eredményesebben tegyünk valamit értékeink megőrzé
séért, megmentéséért és megismeréséért.

Postafordultával várom a híradást, hányán tudtok eljönni a 
konferenciára.

Szállásról, ellátásról gondoskodunk.

Kolozsvár, 1999. október 22.
B. Kovács Júlia szervező
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FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG 
GYULAFEHÉRVÁR
Str. Mihal Viteazul Nr.21 
Tel:058-811689,058-811607;
Fax:058-811454
2500-Alba Iulia Gyulafehérvár,

1999. november 7.

Tisztelt Bálintné Kovács Júlia!

Köszönöm a faxot, amelyet tegnapi egész napos távoliét után 
ma kaptam meg. Meggyőző levele alapján vállalom a fövédnök- 
séget (társ-), jóllehet a konferencián nem tudok részt venni.

Jakubinyi György 
érsek, apostoli kormányzó

Tisztelt Konferencia!
Szeretettel köszöntőm az Erdélyi Magyarörmények tisztelt 

Konferenciáját. Sajnálom, hogy előzetesen vállalt kötelezettség 
miatt nem lehetek jelen.

A Konferencia jelentőségét abban látom, hogy erősíti magyar
örmény híveink egyházi és társadalmi önazonosságát. A mai 
nehéz időkben nagy szükség van erre.

Kérem a jó ISTENT, hogy áldja meg a Konferencia munkáját, 
Szervezőit és Résztvevőit.

Tisztelettel, szeretettel és főpásztori áldásommal 
Gyulafehérvár, 1999. november 8.

Jakubinyi György 
érsek

örmény apostoli kormányzó
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„Armenia ” Örménymagyarok Baráti Társasága -  Kolozsvár 
Pro Armenia Alapítvány -  Szamosújvár 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület -  Budapest. 
RMDSZ Ügyvezető Elnökség -  Művelődési és Egyházügyi Főosztály

Meghívó

Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, 
örmény-katolikus egyháza és identitástudata -  régen és ma

című konferenciára

1999. november 20-21. 
EMMAUSHÁZ 

Szamosújvár 
Papiu Dalian u. 2/a

Megnyitó: 1999. november 20., szombat 9.30 óra

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György, érsek, örmény apostoli kormányzó 
Eckstein Kovács Péter, kisebbségvédelmi miniszter
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PROGRAM

NOVEMBER 20. SZOMBAT -  EMMAUS HÁZ:
9.30: Megnyitó: Bálintné Kovács Júlia, ,Armenia” 

Örménymagyar Baráti Társaság 
dr. Issekutz Sarolta, Erdélyi Ör
mény Gyökerek Kulturális Egye
sület
Eckstein Kovács Péter, szenátor, 
kisebbségvédelmi miniszter.

9.45: Előadások:
Felkért előadók: Ajtay Ferenc, Balázs-Bécsi 

Attila, Bálint Tibor, B. Kovács 
Júlia, Bogos Mária, dr. Csúcsúja 
István, Fancsali János, dr. 
Issekutz Sarolta, Jakobovits 
Miklós, ifj. Kábái Ferenc, Kiss 
Ferenc, Murádin Jenő, dr. Pál 
Judit, Péter Emese, Sebesi Karén 
Attila, dr. Simon Istvánné, 
Szalontai Mihály P. Barnabás, 
Tarisnyás Csilla.

13.30: Ebéd -  Örmény-katolikus plébánia.
15.00: Konferencia folytatása -  Emmaus Ház.
17.00: Magyarörmény közösségek, szervezetek 

beszámolói -  Emmaus Ház.
19.00: B. Kovács Júlia: „Szemelvények az erdélyi 

magyarörmények múltjából és jelenéből” és

„Hívséges embernek ad az Isten ”
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Kasza Antal: „Szamosújvár képekben” 
című kiállítások megnyitója -  Téka Alapít
vány terme.

20.30: Vacsora -  Örmény-katolikus plébánia.

November 21. vasárnap
8.00: Reggeli -  Örmény-katolikus plébánia.
9.00: Szentmise az Örmény-katolikus Székesegy

házban.
11.00: Városnézés és Szongott Kristóf emléktáblájá

nak megkoszorúzása.
13.00: Sajtótájékoztató -  Örmény-katolikus plébá

nia.
14.00: Ebéd.

A konferencia támogatói:
Római-Katolikus Főegyházmegyei Hatóság Gyulafehérvár, 

Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, 
RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, Kisebbségi Tanács 
Bukarest, Pro Armenia Alapítvány -  Szamosújvár.

KÖSZÖNTÉSEK

Bálintné Kovács Júlia, az „Armenia” Örménymagyar 
Baráti Társaság megbízott társelnöke

Szeretve tisztelt Gyülekezet, kedves Házigazdák, kedves 
Vendégek, régi és új Barátaink!

Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepéről, örményka
tolikus egyházáról és identitástudatáról szóló első hazai konfe
renciánkat, -  melyet ebben a sokatmondó környezetben
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tarthatunk -  ezennel megnyitom.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Eckstein Kovács 

Péter szenátort, kisebbségvédelmi minisztert, a Konferencia vilá
gi fővédnökét, Suháreanu Mircea urat a Pro Európa Liga titkárát, 
a különböző civil szervezetek, Baráti Társaságok küldötteit, és 
magyarörmény, örménymagyar barátainkat -  tagtársainkat -  
Szatmártól -Szentgyörgyig, Váradtól -  Szépvízig.

Velünk van örmény apostoli kormányzónk Jakubinyi György, 
aki most így szól hozzánk:

„ Tisztelt Konferencia. Szeretettel köszöntöm az Erdélyi 
Magyarörmények tisztelt Konferenciáját. Sajnálom, hogy 
előzetesen vállalt kötelezettség miatt nem lehetek jelen. A 
Konferencia jelentőségét abban látom, hogy erősíti ma
gyarörmény híveink egyházi és társadalmi önazonosságát. 
A mai nehéz időkben nagy szükség van erre. Kérem a jó  
ISTENT, hogy áldja meg a Konferencia munkáját, 
Szervezőit, Résztvevőit.

Tisztelettel, szeretettel és főpásztori áldásommal
Gyulafehérvár, 1999. november 8.

Jakubinyi György érsek, apostoli kormányzó. ”

„Keressetek alkalmat a hajdonra visszanézhetni, és érette 
melegülni ” -  int bennünket Kölcsey, nemzeti imánk megfogal
mazója. Illyés Gyula pedig tovább megy, és nemcsak emlékezni 
hív, de munkára serkent: „A múltat is teremteni kell. Egy korszak 
attól lesz múlt, hogy megírják. (...) Valamirevaló múlt megterem
téséhez néha nagyobb erő kell, mint a jövendőéhez: mindent pon
tosan a helyére kell tenni. A rosszul elrendezett, rosszul megírt 
múlt feltámad, visszajár, állandóan zavarja az embert” (...).

Szamosújvámak és nekünk, örménymagyaroknak szerencsénk 
van, részben létezik leírt múltunk, mert az elődök példát mutat
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tak, és van Szongott Kristófunk, Ávedik Lukácsunk, Merza 
Gyulánk, Czárán Gyulánk, Mártonffy Istvánunk, Jakab ffy 
Elemérünk, Fogolyén Miklósunk akik örökül hagyták ránk meg
becsült és becsületes életük példáját, magyarörménységüket, 
mely fogalommá vált általuk. Az Ő emlékük előtt hajtsunk most 
fejet (a jelenlevők néma felállással teszik ezt).

Átadom a szót dr. Issekutz Saroltának, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebb
ségi Önkormányzatok Társulása elnökének.

Dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke

Tisztelt Barátaim! Tisztelt magyarörmények és nem magyarör
mények, valamennyien, akiket érdekelnek mai konferenciánk 
témái!

Köszöntöm Önöket. Örömmel tölt el, hogy sokukkal már a 
második egyházi konferenciánkon találkozhatom ezúttal. 1997 
november 20-tól 22-ig Budapesten az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület rendezte meg az első konferenciát és 
teremtett ezzel hagyományt. Sikerült tegnapelőtt a kiadótól 
megkapni és elhozni az első egyházi konferencia anyagát könyv 
formájában, így a mai nap valamennyi előadónak, és valamennyi 
szervezet képviselőjének azt át tudjuk adni.

Miért van ilyen konferenciákra szükség? Hogy Szongott 
Kristóf nyomában az utolsó száz év történelmét, történetét és 
művészetét is feltáljuk. Hogy adjunk kutatandó anyagot az 
elkövetkező harmadik évezred magyarörményei számára és min
denkinek, aki az örmény kultúra, a magyarörmény kultúra iránt
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érdeklődik.
Ezért szerveztük tehát ezt a konferenciát is, amelyet ezennel 

tisztelettel megnyitok.

Eckstein Kovács Péter 
szenátor, kisebbségvédelmi miniszter

Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Meghívottak!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek ezen a 
konferencián és ugyanakkor nagyon nehéz feladat ennyi tudós 
ember és jeles közéleti személyiség mellett ebben a kérdéskörben 
szót emelni. Ahogy Szeben német város volt és német város 
maradt, attól függetlenül, hogy hány német lakja, úgy Számos- 
újvár is örmény város volt és most is örmény város, és hála 
Istennek nem egy olyan örmény város, ahonnan elmentek az 
örmények, hanem ez a teli terem is mutatja, hogy az örmény 
identitástudat él, létezik.

Ugyanakkor szamosújvári és nemcsak szamosújvári sajátossá
ga az örmény közösségnek az, hogy kettős identitást tud magáé
nak, ami kettős kötés minden szempontból.

Kettős kötődés két kultúrához, két történelemhez, két néphez, 
aminek megvan a maga nehézsége is, ezt Önök talán épp olyan 
jól tudják, vagy még jobban tudják mint én, de ugyanakkor ket
tős öröm, kettős lehetőség arra, hogy felmutassuk, felmutassák 
Önök is magukat.

Én nagyon sok sikert kívánok ennek a konferenciának és nagy
on sok sikert a szamosújvári örménymagyar közösségnek, hogy 
a jövőben is ilyen szép számban találkozzunk.

Köszönöm szépen.
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1999. november 20. 
Szamosújvár -  konferencia

Az elnökség jobbról balra: B. Kovács Júlia,
Eckstein Kovács Péter, Dr. Issekutz Sarolta, Sebesi Karén Attila
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ELŐADÁSOK





Szalontai Mihály P. Barnabás OFM

Testvériségben az örménykatolikus egyházzal. 
43 év emlékeiből.

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amikor kb. három héttel ezelőtt az általam is igen tisztelt 
Bálintné Kovács Júlia, telefonon arra kért fel, hogy a mostani 
örmény konferenciára valamelyes előadást tartsak, bizony igen 
megijedtem. Istenem, sóhajtottam fel magamban, hogyan is 
tudnék megszólalni, mit is tudnék mondani a sok jeles író, poli
tikus, professzor és tudós jelenlétében? Mikor azonban felvilá
gosított, hogy kb. miről is kellene szólanom -  mely az alábbi ki
csike „címecskében” foglalható össze: Mint pap tevékeny 
testvériségben együtt éltem és dolgoztam negyvenhárom éven át 
a szamosújvári örmény kát. egyházzal -  elmúlt a félelmem, 
hiszen erről a legautentikusabban én beszélhetek.

Először, mivel időközben három örmény katolikus pappal, 
lelkipásztorral éltem és dolgoztam együtt, akik közül sajnos egy 
sincs már az élők sorában. Másodszor, itt csak bizonyos emlékek 
felidézéséről volna szó, amelyhez elég, ha becsukom a szemem, 
felidézem a múltat s máris megjelennek a képek. Tehát nem kell 
ide-oda kapkodnom, forrásmunkák után szaladgálnom, hiszen 
minden készen ott áll kévébekötötten az emlékezetemben. Bár 
igaz a mondás, hogy a korosodás korosodással jár, mégis én úgy 
vélem, hogy egyelőre, csak kezdő stádiumában vagyok azon 
állapotnak, melyről szarkasztikus mosollyal jegyzik meg: „Több 
ott már a mész, mint az ész”.
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Kedves Hölgyeim és Uraim! Emlékeim kévéjét szétbontva 
három csomóba raknám azokat, aszerint, hogy időközben hány 
örmény lelkipásztorral voltam, éltem és dolgoztam együtt.

I. időszak: a Nagyméltóságú és főtisztelendő Lengyel Zoltán 
apostoli kormányzó életében volt. Az ő idejében két ízben voltam 
itt. Először 1951. január elejétől, azon esztendő augusztus 20-ig, 
amikor is a kommunista államhatalom pontosan Provinciánk 
Védőszentjének ünnepi éjszakáján minden ferencest Mária 
Radnára deportált, s mint ferencest, természetesen engem is. Ez 
idő alatt keveset érintkeztem a Kormányzó úrral, mivel többnyire 
kerékpárral jöttem le Désről, Szamosújvárra. Ugyanis a mi itteni 
klastromunkba deportálták az erdélyi román, magyar jezsuitákat. 
(S.J. Societas Jesu) szám szerint 17-(tizenhetet). Másodszor 
1957. márciusától voltam itt és dolgozhattam együtt az áldott 
emlékű Kormányzóval, 1964. október 4-én bekövetkezett 
haláláig.

Öröm volt ezzel a nemeslelkű, alázatos főpappal együtt lenni, 
(valahányszor kijött sétálni, vagy a temetőbe ment, mindig 
benézett hozzám) együtt dolgozni szép harmonikus összhangban. 
Egymást kisegítettük, egymás miséje alatt mindig gyóntattunk. A 
hívek pedig boldogan látogatták templomainkat, templomaikat, 
szerették azokat, mert lelkűkben még mélyen ott élt az őseiktől, 
nemegyszer vérrel plántált hit.

Gyakorolták, mert érezték annak nemességét, szépségét, 
veretességét, tisztaságát. Oly szilárdan állott szívük rejtekén, 
akárcsak az aranyban a védjegy, jelezvén annak nemességét.

Az akkori híveinket még nem fertőzte meg sem a keletről jövő 
istentelen, pogány materialista életszemlélet, sem a nyugatról 
hozott testiséget ordító sajtó, médiák. Élték hitüket otthon, a 
családban és templomaik közösségében. Templomaink abban az
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időben, nemcsak a vasár-és ünnepnapi szentmiséken voltak tele, 
hanem a májusi, októberi vecsemyéken, illetve rózsafüzér 
áj tatosságokon, úgyszintén a nagyböjti keresztúti ájtatosságokon. 
Az adventi úgynevezett „róráté” hajnali szentmiséket különös
képpen kedvelték. Igaz, hogy ezeket mi papok is, a régi hagyo
mányokhoz híven bizonyos ünnepélyességgel végeztük. Akkor 
még nem ismertük azt a papi tevékenységet gyilkoló szellemet, 
mely szerint: „tedd csak a legfontosabbat! ” az pedig a szentmise 
„gyors” elvégzése. A többi mind nem fontos, nem lényeges.

Bár abban az időben még nem léteztek a különböző karitatív 
szervezetek, intézmények, mégis úgy vélem, több volt az 
emberekben a segítőkészség, mivel mélyebb, őszintébb volt a 
hite, és igazibb önzetlenebb volt mind az Isten, mind a felebarát 
iránti szeretete.

A gyermekek hitoktatásáról is kell szólanom. Természetesen 
volt, osztályonként heti két órával. Noha az 1948-ban hozott 
kommunista állam törvényei eltörülték a felekezeti iskolákat és 
vele a hitoktatást, mi rendszeresen tartottuk templomainkban 
vagy plébániáinkon. 120-130 gyermek járt vallásórára. Igaz, 
hogy ezek között voltak az örmény gyerekek is, ugyanis a 
Kormányzó atya gyöngeségére, betegségére és az örményvallású 
gyerekek kis számára hivatkozva arra kért, hogy az ő oktatásukat 
is fogadjam el. Szívesen megtettem, amit még közvetlen utódja, 
Gergelyffy Nándor plébánossága alatt is folytattam.

Nem mulaszthatom el, hogy ezen idő egyik leggazdagabb papi 
élményéről ne emlékeznék. 1959. Szent Gergely ünnepi misé
jéről van szó. Három örményül tudó lelkipásztor végezte teljes 
keleti ünnepélyességgel. Középen a Kormányzó, díszes főpapi 
omátusban, jobbján Sáhin Bertalan vikárius, gyergyószentmik-
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lósi plébános, balján pedig az idős, fehér szakállú, nehezen 
mozgó csíkszépvizi örmény plébános, Boduiján János. Az 
énekkar a Nits Gyuri bácsi által betanított Hacsatuiján polifon 
miséjét énekelte, a tenor szólamnak magam is tagja voltam. 
Ragyogó dallam, benne lüktet a közel kétezer éves keresztény 
örmény nép hite, sok szenvedése, üldöztetése, veresége és 
diadala. Ha szép, fönséges és lelket megrázó örmény dallamokat 
keresel, hát hallgasd meg ezt!

Ha már megemlítettem Nits Gyuri bácsit, akkor tartozom 
azzal, hogy legalább egy-két mondatban az ő emberi nagyságáról 
is szóljak. A város köztisztelt férfija volt, emberies ember, kitűnő 
személyiség. A mérleg nyelvét képezte az örmény és a római 
katolikus egyház között. Mindenütt és mindig ott volt, ahol 
segíteni, vagy békíteni kellett. Kántor volt mindkét helyen, gond
nok, tanácsadó, jóbarát. Emléke legyen áldott.

1960. áprilisában, galambászó gyermekek gondatlansága 
következtében leégett a nagytemplom tetőszerkezete. A tragédia 
az egész várost mélyen megdöbbentette, megrázta. A Kormány
zó atya életének veszélyeztetésével mentette ki az oltáriszent- 
séget. Talán ezek az izgalmak is siettették halálát, mely 1964. 
október 4-én a marosvásárhelyi klinika agysebészeti osztályán 
bekövetkezett. Temetése október 8-án volt, a gyászbeszédet én 
mondottam. Óriási tömeg kísérte utolsó útjára. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.

II. időszak: Halála után felmerült az utódlás problémája, 
mígcsak ez meg nem oldódott F. t. Gergelyffy Nándor plébános 
személyében. 1965-ben köszöntött be nagy testtel, komoly arccal 
és ragyogó papi lelkülettel. Minden prédikációja, beszéde egyéni 
és élményszerű volt. Amikor csak tehettem mindig meghallgat
tam. Emellett esténként bridgeztünk. Többek között engem is ő
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tanított erre a kártyajátékra, amelyet persze már régen elfelejtet
tem. Csak úgy megjegyzem, a tisztességes szórakozás éppenúgy 
hozzátartozik emberi életünkhöz, akárcsak a többi fontos 
ténykedés, munka, alvás, étkezés, pihenés, stb. Kitűnő összhang
ban folyt a megszokott mederben papi ténykedésünk, olyannyira, 
hogy temetésén, (Sáska Jenő temette) sírgödrének behantolása 
előtt bátran, teljes őszinteséggel mondhattam: „Drága Nándi 
bácsi sok mindent köszönhetek neked, de legfőképpen szívből 
köszönöm szelídségedet, bölcs mérsékletedet, amelyek követ
keztében soha még csak egyetlen szóváltás, meg nem értés, még 
csak egyetlen emelkedettebb hang sem volt közöttünk....” 
Gergelyffy Nándor plébános távozásával nemcsak egy idős (77 
éves volt) ember ment el közülünk, hanem egy csendes, aránylag 
nyugalmas „régmúlt” időszak is lezárult.

III. időszak: Sáska Jenővel egy új korszak kezdődött. Egy 
darabig két különböző felfogású ember próbálta egymást nem 
kisegíteni, hanem csak helyettesíteni. Nehezen ment a közös őr
lés, lassacskán azonban erre is sor került. Különben is oly friss és 
annyira közismert a vele élt időszak, hogy nem óhajtok róla 
véleményt mondani, egyébként állítom azt, amit temetése alatt 
röviden így fejeztem ki: „Nyers arany volt”. A róla alkotott képet 
ki-ki már a szívében dédelgeti, vagy már el is felejtette. Én őrzöm 
emlékedet, sajnálom korai és gyors halálodat. Jézus, főpapunk 
legyen örök jutalmad.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, röviden csak ennyit. Lehet, hogy 
ez is sok volt.

Köszönöm türelmüket.
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Örmény katolikus székesegyház, Szamosújvár 
XVIII. sz. második fele





ijj. Kábái Ferenc református lelkész, 
történészhallgató

„Vallásában él e nemzet”?!
Gondolatsor az örménység vallásos identitásának kialakulásáról

A Jereváni Rádió bemondta, hogy haldoklik minden örmények 
katolikosza, az ecsmiadzini egyházfő. Utolsó szavait egyenes 
adásban közvetítették:

-  „Gyermekeim! Úgy óvjátok a zsidókat, mint a szemetek 
fényét! Mert ha a zsidókkal leszámoltak, akkor az örmények 
következnek!”

Én bizony megijedtem, ugyanis két héttel ezelőtt találkoztam 
városunk utolsó zsidójával, Blumm Zoltánnal. Zsidók már nin
csenek, -  most az örmények következnének? S az örmények 
után...

Kányádi Sándor elégikus verssorai jutottak eszembe:
„vannak vidékek hova már utat 
csak romos templom s régi név mutat 
örmény-kert zsidó-sor magyar-telek 
örmények zsidók lakták székelyek 
s akad még itt-ott ki a néhai 
honosokról tud ezt-azt mondani”

(Örmény sírkövek)

Szerencsére, -  a mostani konferencia is annak jele, hogy még 
tudunk és akarunk egymásnak -  egymásról nem csak „ezt-azt” 
mondani!

Mi magyarok, vigyázzunk hát örményeinkre, már csak azért is, 
mert egy perzsa mondás szerint: „Egy városnak vagy országnak 
sója az örménység. Hol örmény nincs, ott íz sincs.”
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Az ELTE Hebraisztika Karának közismert professzora, 
Komoróczy Géza egyik 1994-ben elhangzott előadásában 
történelmi párhuzamként arról beszélt, hogy a zsidósághoz 
hasonlóan, az örmények történelme is alapvetően diaszpóra 
történet.

Identitásuk megőrzésében nagy szerepet játszott, játszik a 
kereszténység és a sajátos ábécé, az aib-ben. Az örmény egyház 
nemzeti jelleget öltött. Erős a kiválasztottság és küldetéstudata. 
A politikai széttagoltságba, diaszpóra létbe kényszeritett 
kultúrákra jellemző módon a hagyomány, „az apák hitének” 
megőrzése, továbbadása a legfontosabb feladat.

Szamosújvár címerállata, a kétfejű alvilági örmény sas, a 
Jatayu Kelet és Nyugat felé tekint. Középen kereszt. Az örmény 
kultúra szimbóluma is lehetne, amely a Római birodalom és a 
szasszanidák zoroasztriánus Perzsa birodalmának árnyékában 
született.

A hagyomány szerint az első evangéliumhirdetők Bertalan és 
Tádé apostolok. A kereszténység egyrészt az Edesszát övező szír 
nyelvű síkságokról, másrészt a kappadókiai Caesareából 
Erzerumba vezető folyóvölgyekből hatolt be az örmény hegyek 
közé. A térítés lassan haladt.

A „nagy változás” a III. század vége és a IV. század eleje 
között következett be, Világosító Gergely (Krikor vagy Grigor 
Luszavorics) evangelizációja (ávédáránél) nyomán, Nagy (III.) 
Tiridatész király uralma idején (298-330).

A királyi udvar és katonai arisztokrácia 301-ben Bagavan 
helységben, az Aracani folyóban (az Eufrátesz keleti mellékága) 
keresztelkedett meg. A keresztségben Tiridatész a Hovhannesz 
(János) nevet nyerte.
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Az Arsacida partus királyi családból származó Gergely az 
örmény ség védőszentje lett, ILLUMINATOR, mert a sötétség
ben, tévelygésben (csárápháruthiun) élő nép számára elhozta az 
Evangélium fényét, s megtanította őket a minden tévelygéstől 
mentes, igaz vallásra (ughápháruthiun). Ünnepnapját 1824 óta az 
erdélyi örménység a pünkösd utáni negyedik szombaton tartja.

Örményország joggal tekinthető az első keresztény államnak, 
de az említett eseménynek inkább politikai, semmint „össznépi 
jelentősége” volt. Elősegítette a hatalom központosítását, 
megerősítette a király tekintélyét (theosteptos, Istentől megáldott 
basileus), igazolta a Perzsia és Rómával szembeni függetlenedési 
törekvéseket.

A krónikaíró Agathangelosz és Khorenei Mózes beszámolói
nak heroizmusát árnyalja a 470 körül író P'ausztosz Buzandaran, 
aki szépítés nélkül így fogalmazott:

„(Az örmények) nem az értelmükkel fogadták be a keresz
ténységet..., hanem mint valami közönséges emberi szokást, 
kényszer hatása alatt. Csak azoknak volt némi fogalmuk róla, 
akik valamilyen mértékben jártasok voltak (a könyvek által hor
dozott) tudományban...

A többiek tovább őrizték dalaikat, legendáikat és hősköl
teményeiket, amelyekben mélyen hittek, és folytatták régi élet
módjukat, vérbosszúikat és ellenségeskedéseiket.”

A királyságot 385-ben felosztották Róma és Perzsia között, de 
éppen Világosító Gergely és III. Tiridatésznak köszönhetően ez 
nem érintette az egyházi keretet.

Szabó Lőrinc hja, hogy a jó műfordítók a „népek lelkének 
tolmácsai.” Ilyen „lélektolmács”, az ókeresztény lelkűiét tolmá- 
csolója volt Meszrop Mastoch és tanítványai köre.
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Október 9-én a „Fordítók ünnepén” (Tharmancsach ton-don) 
őróluk emlékeznek!

Meszrop Mastochról írja egyik kortársa, hogy „Halandónak 
született, de halhatatlan emléket hagyott maga után.” Ez a hal
hatatlan emlék a 392-406 között megalkotott örmény aib-ben. Ő 
hozta létre egy Meszropavan nevű községben az első örmény 
nyelvű alapfokú iskolát. Nem egészen ötven év alatt kialakult a 
keresztény kultúra terjesztéséhez, elmélyítéséhez, felvirágoz
tatásához olyannyira szükséges írásbeliség!

A P’ausztosz Buzandaran által még hiányolt „könyvek által 
hordozott tudományt” olyan magas fokon művelték, hogy a 
középkori örmény kolostori szemináriumokban (vardapetaran) a 
septem artes liberales mellett a „fordítás művészetét” is tanítot
ták.

Ma a jereváni Matenadaranban (Kéziratkutató Intézet) őrzött 
többtízezemyi kézirat nem csak az örmény, de az egyetemes 
kultúrát is gazdagítja.

A sajátos örmény keresztény egyház kialakulásában szerepet 
játszott Világosító Gergely egyházszervezete, a Meszrop 
Mastochi írásbeliség és egy szerencsés-szerencsétlen történelmi 
egybeesés.

Kr.u. 451-ben Kelet Örményországban vallási jellegű felkelés 
tört ki Vardan Mamikonian vezetésével, II. Jazdkart perzsa sah 
ellen. Az avarairi csatában elesett 1036 örmény harcos mint 
keresztény vértanú élt tovább az emlékezetben.

Pharpi Lázár és Elishe Vardaped krónikái Vardant és társait, -  
a „vardanitákat” úgy ábrázolják, mint a zsidó Makkabeusok utó
dait, akikhez hasonlóan „apáik hagyományának” védelmében 
lázadtak fel. A kereszténységhez való tartozásukat ünnepélyes 
szövetséggel pecsételték meg. Ez a szövetség és a mártírok vére 
minden örményt hűségre kötelez!
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Ugyanebben az évben összeült a Kalcedoni zsinat, hogy a 
Krisztus természetéről szóló hatalmas teológiai vitában kimond
ja az ortodox és katolikus, azaz egyedül igaz és egyetemes 
tanítást: Krisztus egy személyében a két természet, az isteni és 
emberi, vegyítetlenül, változatlanul, oszthatatlanul és elválaszt
hatatlanul van jelen.

A perzsákkal való konfliktus következtében az örmény papság 
elszigetelődött a birodalmi egyháztól, nem vett részt a vitában, s 
a kalcedoni hittételeket sem fogadta el.

Az önálló, független (autokefál) örmény nemzeti egyház 
alapját az első és második dvini zsinaton (505-506, 554-555) 
rakták le. II. Nerszesz Bagrevandachi katolikosz vezetésével, 
anathéma (átok) alá helyeztek minden „idegen” tanítást, s 552. 
július 11-től kezdődően új időszámítást vezettek be.

Az örmény egyház nem sorolható az általunk ismert történel
mi felekezetek egyik csoportjába sem („katolikus, ortodox, 
protestáns”). Tévesen monofízitának, olykor pedig, Világosító 
Gergely neve nyomán gregoriánnak nevezik. A szakirodalom a 
prekalcedoni egyházak (szír, kopt, etióp) csoportjába sorolja, 
amelyek elfogadták ugyan a teljes Szentírást, valamint az első 
három ökumenikus zsinat hittételeit, de a kalcedoni formulát 
nem. Önmeghatározásként az „Örmény Apostoli Egyház” szere
pel.

A kérdéskört bonyolítja egy új történelmi helyzet, -  a diasz
póra megjelenése. Az arab, mongol, török, perzsa támadások a 
kis keresztény ütközőállamot szinte felmorzsolták. A lakosság 
módosabb és nemesi rétege a menekülés útját választotta. A 
„hófehérhajú öreg Ararát lábainál fekvő gyászba öltözött 
romváros”, Ani vált a diaszpóra sors szimbólumává. A pákráduni 
uralkodóház híres „ezeregy tomyú” székvárosát a XI.-XIV.
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század között népessége öt nagy hullámban hagyta el. A hagyo
mány szerint az erdélyi örmények az 1239-es mongol invázió 
elől menekülők leszármazottai.

A nyugati kereszténységgel kialakuló kapcsolatot a keresztes 
háborúk tették lehetővé, amikoris Kilikiában megalakult Új- 
Örményország. A XI. században II. Gregoriosz Vkayaszer kato- 
likosz és VII. Gergely pápa komoly levelezést folytatott. A 
Firenzei zsinat (1439-1443) után felerősödött Róma azon szándé
ka, hogy elismertesse a pápa primátusát. A VIII. Orbán pápa által 
alapított Collegium Urbanumban (1621) pedig már örmény ifjak 
is tanulhattak.

Örmény katolikus szerzetesrendet alapított Manugh Mekhitár 
1701-ben Konstantinápolyban, először Remete Szt. Antal élet
példája és lelkisége, majd XI. Kelemen pápa óhajára Szt. 
Benedek Regulája alapján. Kettős cél vezérelte: az únió meg
valósítása, és az örmény közösségek, kolóniák lelkipásztori, val
lási, kulturális szolgálata. A mechitaristák Velencében, San 
Lazaro szigetén 1717-ben, Bécsben 1773-ban telepedtek meg. 
Kolostoraik az örmény művelődés, vallási élet oázisaivá váltak.

A múlt századi, Törökországban kifejtett német misszió 
nyomán, protestáns-lutheránus örmény közösségek is létrejöttek. 
Századeleji tragikus sorsukat megrázó erővel mutatja be Franz 
Werfel A Musza Dagh negyven napja című müve, -  a fegyveres 
ellenállás helyett inkább a mártíromsággal járó deportációt 
választják.

A vallási identitás, annak változása kérdéseivel legelőször az 
Armenia havilap foglalkozott 1890-ben , amikoris dr. Temesvári 
János, az aradi királyi főgimnázium tanára egyik cikkében a
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következő kérdést tette fel: „Miben állott őseink eretneksége?” A 
szerző egy Hevenesi nevű jezsuita Errores ecclesiae armenae 
című müvét ismerteti, majd megállapítja, hogy

„az egyházírók e kérdést, mint szerintük parányit, figyelmen 
kívül hagyták, papjaink pedig -  az örmény papok -  nem 
foglalkoztak azzal, nehogy önkritikájukon kívül az eretnekséggel 
való kacérkodás bűnébe essenek s így a római egyházzal fennál
ló s előreláthatólag örök időkre szóló egyesülésük ne tűnjék fel.”

Miről van szó? A XVIII. században Moldvából Erdélybe 
áttelepedő örmények gregorián rítusúak voltak (luszávárcshná- 
gán). Nem csak lakhelyet változtattak, hanem új kultúrkörbe is 
kerültek. A „hogyan továbbra” „rés nullius” szerű választ nem 
lehet adni! A gyors beilleszkedés, alkalmazkodás létkérdés. A 
jogrend értelmében vallásuk nem tartozott a recepta religiok 
közé. A Habsburg instaurációval a protestáns, pártfogó rendek 
politikai súlya meggyengült, előtérbe kerültek Róma unionáló 
szándékai. E mögött viszont elnemzetietlenítő, beolvasztó szán
dékot feltételezni, -  történelmi anakronizmus!

Látatlanul most azokkal polemizálnék, akik úgy gondolják, 
hogy az örmény katolicizmus kialakulása felgyorsította az 
etnikai beolvadás folyamatát, s tulajdonképpen identitásvesztés
hez vezetett. Tarthatatlan az a feltételezés is, hogy az „ortodoxia 
kebelén” minden másként történhetett volna.

A „csin náji mér vérá dákh ácskov” -  nem néznek miránk 
meleg (jó) szemmel -  közmondás jelzi, hogy az örmény mássá
got nem mindig fogadták el. A szamosújvári református parókia 
stukatúrájának ikonográfiája is nagyon kifejező! Az utcára néző 
ablakok fölötti boltmezőben a Szentháromság ábrázolása, alatta 
-  középen, szentségtartó fülke. Szemközt István vértanú

37



megkövezése. A diakónus térdre rogyva, kezét tehetetlenül szét
tárja. Keresztet formáz. Testére három izmos férfi által hajított 
kövek hullanak. Fölötte a felhőből megjelenő angyal koszorút 
tart. A hitéért szenvedő egyház szimbóluma, amely a dicsőséges 
Szentháromságos Istenre néz!

A moldvai örmények erőszakos áttérítési kísérletének 
történetét Thokati Minasz diakónus írta le siralmas énekében. 
Felbecsülhetetlen értékű nyelvemlék. A kézirat a század elején 
még a szamosújvári örmény plébánia tulajdonában volt. 
Töredékes másolata a párizsi Nemzeti Könyvtárban található.

1551-ben Petru Rares másodszülött fia, István vajda az 
örmény templomok és kolostorok egy részét ágyúkkal szétrom
boltatta, világi és egyházi könyveket, iratokat semmisítetett meg, 
a szent edényeket elraboltatta. Az örmény rítusú papok szakállát 
leborotválták, „román ruhát adtak rájuk és fejükre dolbánt tettek, 
majd börtönbe zárták őket.” A préda ideje alatt a pópák szen
teltvízzel fertőtlenítették a lakóházakat. A pogromra Suceava, 
Hotin, Szeret, Vaslui, Botosam, Román városokban került sor.

A szerző végül hittársaihoz fordul: mérhetetlen bűneik miatt 
kellett szenvedniük, mert megszűntek imádkozni, megfeled
keztek az alamizsnáról, nem szerették Istent, szüleiket és 
elhanyagolták a vendégszeretetet. Sorsukból mindenki okuljon, s 
éljenek istenes életet! (Mintha az Ószövetség egyik prófétájának 
szavai lennének!)

Dúca fejedelem 1668-ban került trónra. Uralma nem sok jót 
ígért. Felkelés tört ki, majd jött a török. A zsákmányszerzés első 
áldozatai mindig az örmény kereskedők voltak. Erről tanúskodik 
a szamosújvári Lászlóffy ház portáléj a. A magasból három török 
harcos fej tekint le a járókelőkre, s védelmező ómenként, mint 
mementó figyelmeztet: „Ellenség, ide be ne tedd a lábad.”
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Az erdélyi létbiztonságnak természetesen „ára” volt, de mint 
„pár excellence” kereskedő népcsoport nyert letelepedési 
engedélyt. Egyházi vezetőjük, püspökük 1649-től 1686-ig 
Minász Zilifdár Oghlu, aki 1686-ban Lembergben ünnepélyes 
hitvallást tett Pallavicini bíboros, XI. Ince pápa követe előtt. (A 
galíciai örmények már 1635-ben, Nikolaos Torosovicz veze
tésével elfogadták az egység feltételeit.)

A hérameágánnak nevezett unitus egyház megszilárdítója 
VERZERESCUL OXENDIUS. Moldvában, Botosam városában 
született 1650-ben. Húszévesen Rómába ment tanulni, ahol 
katolizált. Szakszóval: „szertartását (rítus armenorum) megtartva 
lemondott (ejurare) hittévedéseiről.”

1684-ben jól képzett felszentelt papként, mint a Propaganda 
Congregati misszionáriusa érkezett Erdélybe, hogy az örmé
nyeket „visszatérítse a római egyház kebelébe.” Tevékenysége 
kezdetben ellenállást váltott ki a „desunitus” Mennas püspök 
részéről, vallásháborítás vádjával illették. Besztercén megkerget
ték, s meg is kövezték. Mennas halála (1686) után Humánián 
Vártán lembergi örmény katolikus érsek 1687. február 13-án 
ideiglenes jelleggel általános helyettessé és adminisztrátorrá 
nevezte ki. Az erdélyi örmény közösségek Mendul Éliás főpap 
által vezetett nyolctagú küldöttsége Pallavicini utóda, Cantelmus 
bíboros beleegyezésével, Humánián előtt 1690-ben a pápának 
örök hőséget esküdött, s kérte, hogy XI. Ince Verzárt nevezze ki 
püspöknek.

VIII. Sándor pápa 1690. október 3-án aladai püspökké és apos
toli vikáriussá nevezte ki. Címe: Episcopus aladensis et 
Apostolicus vicarius armenorum Transsylvaniae. Székhelye 
Beszterce.

Erdélyi örmény megyéspüspökség, -  mint olyan nem is
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létesült, Verzerescul egy spanyolországi helység (Alada) jelképes 
püspöki méltóságát viselte. Egyházjogilag Róma közvetlen 
irányítása alatt álló missziós egyház, bázis, ahol a propaganda 
küldöttei, majd a velencei és bécsi mechitaristák misszionáriusai 
is tevékenykedtek. Verzerescult 1691. július 30-án szentelték 
püspökké Lembergben.

A Besztercét fenyegető tatár betöréssel szemben ellenállást 
szervezett. A Radnai szorosban fogságba került, a karlócai béke 
után, 1699-ben szabadult.

Az 1696-ban gyulafehérvári püspökké kinevezett Illés Andrást 
a tordai országgyűlés határozata nyomán a főkormányszék 1697- 
ben Erdélyből kiutasította. Távollétében Verzerescul helyette
sítette.

Nevét az a románság uniójával foglalkozó jelentés is megem
líti, amelyet Kapi Gábor jezsuita címzett Kollonich-hoz. 
Közbenjárásának köszönhetően a Rákóczi szabadságharc ideje 
alatt a Gubemiumnak az Örmény Compania 5.000 aranyforint 
kölcsönt nyújtott.

1712-től Bécsben „lobbyzott” az örmény státus elismertetése 
érdekében. Hosszú távolléte aggodalmat váltott ki az otthoniak 
körében. A híveivel való bensőséges viszonyról tanúskodik egy 
1714 januárjában keltezett levél: „Doctor Oxendius lelki 
atyánknak. Óhajtjuk és látni akarjuk; várjuk hazajövetelét, hogy 
viszontláthassa az Erdélyben Szamosújvárt, Görgényben, 
Ebesfalván és Gyergyóban lakó és bajokkal küzdő népét...”

A viszontlátás megnyugtató öröme elmaradt. A püspök 1715- 
ben hirtelen elhunyt. A megüresedett püspöki szék betöltetlen 
maradt. A Szentszék a Mária Terézia által kijelölt püspököt, 
Minász Thoroszjánt nem erősítette meg hivatalában, egyes 
örmény családok pedig más jelöltet állítottak. 1760-ig vikáriusok

42



és vizitátorok szervezték a vallási életet. A huzavonát hatalmi 
szóval oldották meg, -  Mária Terézia az örmény katolikus egy
házat Gyulafehérvár fennhatósága alá rendelte.

A kérdést egy egyházjogi vita is bonyolította.
1786-ban a lembergi örmény érsek egyik levelében arra kérte 

II. Józsefet, hogy az erdélyi örményeket, akik Moldvában még az 
ő joghatósága alá tartoztak, rítusuk és nyelvüknél fogva, rendel
je az említett érsekség jogkörébe.

Gr. Battyhány (Battyáni) Ignác erdélyi római katolikus püspök 
viszont a reciprocitás (kölcsönösség) elvére hivatkozott. Ha 
ugyanis Verzerescul Illés András távolléte alatt a latin rítusú 
püspökséget is kormányozta, örmény püspök hiányában Gyula- 
fehérvár is megteheti a fordítottját.

A jus devolutionis (háramlás, öröklésként száll valakire) 
elvére Mártonffi György hivatkozott először. Az örmények 
ugyanis „mint hontalanok és jövevények” az ő egyházme
gyéjében telepedtek le, s így Oxendius apostoli helyettes halála 
után automatikusan Gyulafehérvár joghatósága alá kerültek.

Számos történetíró úgy értékeli, hogy az önálló egyházi kor
mányzat hiánya indította el az erdélyi örménységet a beolvadás 
útján, hiszen a diaszpórákat az egyházi vezetők éltették, tartották 
össze!

A következtetésekben óvatosaknak kell lennünk, ugyanis 
megfelelő szakkutatás hiányában az eseményeknek -  folyama
toknak pusztán elnagyolt képét ismerjük.

Ezeken az adatsorokon túl, miben áll a katolizáció jelen
tősége?

Ha úgy tetszik -  az identitásváltásnak mi volt a haszna?
Az örmény katolikus identitás Armenopolisban öltött testet! A
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szó szoros értelmében materializálódik. Az 1700-ban történt 
városalapításról Gábrus Zakariás a múlt században verset írt: 

„Ezen országba Okszendiosz,
Az örmények fölszentelt püspöke,
Ki a dicső Verdzár családból származott -  
A nagy Róma városából jővén:
Örmény nemzetemből pénzt gyűjtött 
És megvette nekünk Gérla földét,
Ahol épült az örmények városa.
Itt vettetett meg alapod,
Felosztattak utcáid,
Örményvárosnak neveztettél,
Szent Gergely tiszteletére szenteltettél.
Alapját vetetted itt a keleti 
Buzgó ájtatosságnak,
Eltemetted a szakadárságot,
És felvetted az igazhitűséget.”

A városalapító Oxendius eredeti terve szerint 1712-ig minden 
erdélyi örmény ideköltözött volna! Egy örmény városállam -  
Armenopolis. Gondolatban kapcsoljuk össze: Az „ezeregy- 
tomyú” város emléke -  Áni, az Örök Város -  Róma, 
Armenopolis (Alexius mérnök tervei alapján). Az ecclesia mili- 
tans (örmény egyház) az ecclesia triumphans (Róma) bűvöletébe 
kerül. A városban összekapcsolódik az egyetemes és a par
tikuláris! A kifejezési mód eszköze -  a barokk! A barokk azono
sul az örménységgel, az örménység a barokk hordozójává válik! 
Erre akkor döbbentem rá, amikor egy holland lelkipásztornak 
bemutattam a várost:

-  „Nézd, azok mind örmény házak...”
-  „Örmény?! Semmi különös. Csak barokk!”
Vagy olyan távlatok csillantak fel az örmények előtt, amelyek
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elérhetetlennek bizonyultak? Mi valósult meg Oxendius és 
városépítő utódai álmából? A „nagy püspök” millenniumi 
emlékünnepségekre tervezett szobrát sem sikerült felállítani!

A maga impozáns méreteivel, Szamosújvár főtéri, Szenthá
romságról elnevezett temploma uralja a várost és völgyet, fennen 
hirdetve Róma és Bécs diadalát! „Csak barokk”, de aki közelebb 
kerül hozzá, felfedezi azt, ami sajátságos! Ami örménnyé teszi...

A jelek még megtalálhatóak! A harcnak soha sincs, de nem is 
lehet vége. Emlékképként, vagy talán a jövőnek szóló 
üzenetként, -  egy belső udvar rejtekében Sárkányölő Szent 
György vitéz reliefje, a harcos, szüntelenül harcra kényszerülő 
egyház vagy egy -  ház (közösség, család) szimbóluma...

Dolgozatom alcíme eredetileg emígy hangzott volna: 
„Gondolatsor az örménység vallásos identitásának kialakulásá
ról”. Megírása közben sikerült megértenem, hogy az identitás 
nem kialakult (statikus), hanem szüntelenül alakul (dinamikus). 
Mozgatórugójának lényegét egy parafrázissal szeretném kife
jezni:

„Különbözöm, tehát (még) vagyok.” Ez nem hagy nyugodni. 
Újabb és újabb válaszokat keresünk, sokszor azért is, mert erre 
kényszerülünk.

Az ószövetségi korban, Nehémiás idején a zsidó identitás 
szimbólumát, Jeruzsálemet úgy építették újra, hogy a munkások 
egyik kezükben kardot, a másikban pedig vakolókanalat tartot
tak. Védekeztek és építkeztek.

De lehet, hogy nekünk most inkább falakat kellene lebon
tani...
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Sebesi Karén Attila 
Az RMDSz Ügyvezető Elnöksége 
Művelődési és Egyházügyi Főosztályának 
alelnöke

Honnan és hová, magyarörmények?...

Arany János indító, szubjektiven kibővített címadó kérdésfel
vetése jogos lehet és kell hogy legyen a mai napon, nem csak itt, 
e konferencia részeseinek gondolatvilágában, de méginkább 
talán azokban, akik kíváncsian, árgus szemekkel követik az évek 
óta fel-felbukkanó vélt és valós problémakört: ki az örmény hát 
Romániában, a román kultúrájú örmény, vagy a hazai magyarör
mény?

Sokszor, sokféleképpen próbálták ezt a történelem által (is) 
tanúsított tényt megkérdőjelezni, hangsúlyozási zavarokkal, 
miért ne mondanánk ki: egy másfajta, tudatos vagy csak reflex- 
szerű asszimilációval egybekötve „tálalni” az érdeklődőknek. 
Elsősorban, a jóhiszemű, kultúrákat megbecsülő, -  főként a 
kihalófélben levőket túlértékelő - ,  kíváncsi természetű gondos 
atyafíságunkra gondolok itt. Mindazokra, akik soha vagy igen 
sokáig nem tapogatták ki magukban a jelenlegi, államhatalmilag 
is szentesített habitusuk mellett, azt a másságot, amivel büszkél
kedhetnek.

A kettős másságra gondolok itt, mindenekelőtt a magába 
foglaló, ereklyeként, titkos lelkizárokkal ellátott kettős, néha hár
mas identitástudatra. Arra a lojalitási hajlamra, amivel az 
örmény, a magyar kultúrán vagy más kultúrán felnőtt örmény 
sorstársak beilleszkedtek a világ minden pontján. Ami e „hon
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foglalásokat” követte, azt lényegre törően úgy fogalmazta meg 
Byron, a költőóriás: „Az örmény erényeit sajátjának mondhatja; 
hibái másoktól ragadtak reá.” Ezt még talán azzal bővíteném ki, 
hogy közép-keletiségünk nyomorai egyike az, hogy saját magunk 
is fabrikálunk és ragasztunk önmagunkra hibákat. Olyanokat, 
melyek nélkül nem, de velük együtt annál jobban éljük minden
napjainkat.

Visszatérve az Arany Jánostól kölcsönvett és paraffazált 
címhez, honnan és hová, a túlismétlés ódiumát is vállalva, szük
ségszerűnek tartom felütni Szongott Kristóf idevágó mono
grafikus passzusait, ezzel is hozzájárulva a tudatosítási folya
mathoz. „Nemzetiségi bajaink sivár pusztaságában -  mondja 
Donszki Lukács, a karánsebesi polgári leányiskola derék igaz
gatója -  íme egy jóleső, kis oázis, melyen szemünk nyugodva 
megpihenhet; egy nép, melynek külön áspirácziói, vágyai nincse
nek; mely nyelvben, érzületben, szokásban és nemzeti jellegben 
a magyarral egészen egybeforrt. Egy nép, mely a többi 
nemzetiségeknek követendő példát adott arra, hogy a magyar 
földnek, mely őket kebelén táplálja, mivel tartoznak. Megérdemli 
tehát, hogy érdeklődésünkből, figyelmünkből juttassunk neki is 
egy parányit.

Jó Apafi Mihály uram országlási tényéből alighanem az volt 
Erdélyre s a kapcsolt részekre nézve a leghasznosabb, hogy e 
sokat szenvedett, moldvai fejedelmektől kizsarolt, török, tatár 
csordák elől menekülő, maroknyi kis népnek (3000 család) 
menedéket adva, 200 évvel ezelőtt Erdélybe letelepítette őket 
(...) Volt idő, különösen a 18-ik század második s a 19-iknek első 
évtizedeiben, midőn kezükben tartották, még a bányászatot sem 
véve ki, Erdély kereskedelmének, forgalmának, üzleti vál
lalkozásainak az összes szálait kezdve a Székelyföldtől -  nyu
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gatnak le, egész Nagyváradig és Aradig. Mint magyar érzelmű 
nép, a szabadságharcz alatt és után nagy veszteségeket szenve
dett. Két virágzó telepét, Szamosújvárt és Erzsébetvárost meg- 
sarczolta az ellenség: feldúlta boltjait, tárházait vandál módra 
kirabolták. (...) Hazai nemzetiségeink közül, még a németet sem 
véve ki, a modem értelembe vett czivilizáczióra, munkára és pol
gári foglalkozásra egy sem oly rátermett, mint az örmény. A pol
gári erények: a kitartó munka, a takarékosság, a közügyek iránt 
egész az áldozatkészségig terjedő meleg érdeklődés -  bőven 
megvannak nála.”

A századeleji túlkapások talán sértőek egyesekre nézve itt és 
most. Erről a történetírók, a történelemcsinálók tehetnének. A 
Vörösmarty-verset felmondó, közben hurutos levest fogyasztó 
ifjú magyarörmény színészcsemetét ez nem érdekelheti. Őt leg- 
fennebb az hozhatja ki sodrából, hogyha magyar anyanyelvét 
kérdőjelezik vagy tiltják meg, miközben a falon lógó, sűrű 
szemöldök alól rámerevedik örmény őse képmása. De, ugyanez 
vonatkozik a dobrudzsai vagy moldvai, mára román anyanyel
vűvé vált örmény sorstársainkra is. Ezért mondom, mondjuk 
minduntalan: tiszteljük egymásban a gyökereket elsősorban, de 
semmiképpen se feledkezzünk meg a másik jelenlegi anya
nyelvéről és vállalt vagy veleszületett felekezetéről sem.

Itt cseng föl ismét az Arany János-i sorskérdés: honnan és 
hová? A „honnan” mostmár, remélem, mindnyájunkban tisztázó
dott, de a ,dióvá?” még mindig ott lóg a levegőben. Erre és hason
ló kérdésekre vagyunk kötelesek mostmár válaszainkat egyirány- 
ba terelni. Dr. Herrmann Antal etnográfus az elmúlt század 
legvégén itt, Szamosújváron megfogalmazott gondolataival 
próbálom e sorokat zárni és mindnyájunk éberségét, tenni- 
akarását felkelteni: „Hazai örménységünk, ez a nagy nyereség,

51



amelyet mintegy kárpótlásul kaptunk a Gondviseléstől a török 
pusztítások után. Közmondássá vált az a röpke szó, hogy az 
örmény magyarabb a magyarnál. Mit jelent ez ? Azt, hogy míg a 
fajbeli magyar természettől és ösztön szerint magyar, addig az 
örmény, egyenkint és egyetemesen magyar öntudatosan és meg
győződésből, szabad választásából, hazafias rokonszenvből és a 
szülőföld iránti kötelességből, kivétel nélkül megmagyarosodván 
a magyar kultúrának mindenütt hatásos őre, és annyiban is ma
gyarabb a fajbéli magyarnál, hogy soha más népbe bele nem 
olvadt. (...) A magyar kultúrának speciális feladatai közé tar
tozik, és ez köteles adója az emberi czivilizáczió iránt, amelyet 
ez minden kultúméptől jogosan és feltétlenül elvár, hogy a haza 
területének jellemzetes sajátosságait tanulmányozva értékesítse a 
maga haladása és az általános tudomány javára.

Hazánknak ilyen nevezetes specialitása (és egész Nyugaton 
csak nálunk) az örménység, amely itt virágzó külön községeket 
alkotva, nagy nemzetgazdasági és kultúrái tényezővé lett. (...) 
Nem habozom nemzeti érdeknek nevezni azt, hogy az örmények, 
éppen mint ilyenek, a legjobb magyarok. Ebből önként követ
kezik, hogy úgy a magyar nemzetnek, mint önmagunknak érdeke 
híven ápolni mindazt, ami őket, mint a legjobb magyarokat, 
örményekké teszi.”
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Dr. Pál Judit
a Babes-Bolyai Egyetem adjunktusa

Az örmények beilleszkedése, szerepük a székelyföld 
magyar társadalmában és gazdasági életében 

a XIX. század közepéig.

A történelmi hagyomány az örmények erdélyi megtelepedését 
az 1672. évhez köti, a moldvai örmények egy nagyobb csoportja 
ekkor költözött be Erdélybe. Az örmények azonban már a hon
foglalást követő századokban is jelen voltak a Kárpát-me
dencében; később a törökök balkáni előretörését követően, egyre 
inkább részt vettek Erdély külkereskedelmében. 1399-ben IX. 
Bonifác pápa már említi a brassói örményeket, akik ekkor való
színűleg a levantei kereskedelemben érdekelt szász kereskedőkel 
álltak kapcsolatban(l). Az 1529-30-as években a brassói szá
madáskönyvekben több örmény név is felbukkan, viselői szintén 
külkereskedelemmel foglalkoztak(2). A mohácsi vész után a 
lengyelországi és a moldvai örmények mellett megjelentek a 
tőkeerős konstantinápolyiak is, akiknek nagy szerepük volt 
abban, hogy az örményeknek sikerült megkaparintaniuk a 
marhakereskedelem monopóliumát^).

Az erdélyi örmények többsége Moldvából jött át -  az általuk 
jól ismert szorosokon -  az ottani zavaros politikai helyzet, a 
török beütések, valamint az erőszakos térítési kísérletek 
következtében. Az 1630-as éveket követően egyre gyakrabban 
történik említés róluk; amint már utaltunk rá, 1672 után egy 
nagyobb csoportjuk végleg itt telepedett le. Kezdetben a Keleti- 
Kárpátok átjárói közelében állapodtak meg -  Besztercén, 
Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvizen, Görgény-szentimrén, 
Petelén, Felfaluban és az Apafi-birtokon, Ebesfalván - ,  kapcso
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latban maradva moldvai rokonaikkal is. Besztercéről azonban a 
szászok egy pestisjárvány ürügyén elűzték őket, így szabadulva 
meg nemkívánatos vetélytársaiktól. Az örmények vezető rétege 
ekkor költözött át Szamosújvárra, az erdélyi örmény „metropo
lisba”. A kisebb telepek a 18. század közepére elnéptelenedtek, 
ugyanakkor azonban Szamosújvár, Erzsébetváros /Ebesfalva/ és 
a gyergyószentmiklósi, s részben a szépvízi örmény közösségek 
felvirágoztak.

Az örmények száma a 18. század folyamán gyorsan gyara
podott. A hagyomány szerint 1672-ben háromezer család tele
pedett be, ezt a számot azonban a 18. század eleji összeírások 
alapján erősen mérsékelnünk kell, a beköltöző családok száma 
háromszáz körül lehetett. A népességmozgás nagyon erős volt a 
17-18. század fordulóján, több örmény visszatelepedett 
Moldvába. Az ellenkező irányú mozgás, az Erdélybe való beván
dorlás azonban sokkal jelentősebb volt és folyamatosan zajlott a 
18. század első harmadában, de még utána is a század közepéig, 
sőt szórványosan később is. Az erzsébetvárosiak 1755. évi 
panaszából kitetszik, hogy „vadnak közöttünk olyanok, kiket 
Moldovából, Havasalföldiből, Lengyelországból csendes élet, 
nyugalom végett kihoztunk sok biztatásokkal, kik mostan mások 
földin laknak s könnyen ad propria redealnah?\4).

1715-ben Erdélyben mintegy 220-240 örmény család élt, 
1750-ben a családok száma 890 körül volt /4000-4500 lélek/; a 
gyarapodás ezután lassult, a bevándorlás is majdhogynem 
megszűnt, majd a század végétől és főképp a 19. század elejétől 
a gazdasági hanyatlás és a Magyarországra való áttelepülés 
következtében számuk stagnált(5). Az 1850-es népszámlálás 
alkalmával 7372 örményt írtak össze, ezután azonban számuk 
folyamatosan apadt, az elmagyarosodási folyamat ekkor már 
feltartóztathatatlanná vált(6).
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Az örmények között volt egy elég szűk, gazdag és sikeres 
kereskedőréteg, egy jelentős, főleg tímárokból és kalmárokból 
álló középréteg, a családfők egy része pedig szerény körül
mények között űzte az ipart vagy kereskedést.

Az örmények Erdélyben is, mint máshol Kelet-Európábán, 
kereskedelemmel és kézművességgel, ezen belül főleg bőrfeldol
gozással foglalkoztak. Elsősorban azonban a marhakereskede
lemre specializálódtak; Moldvából és Erdélyből vásárolták fel a 
szarvasmarhát, hogy aztán felhizlalva adják tovább Pest és főleg 
Bécs piacain, jelentős szerepet töltve be Bécs húsellátásában.

Erdély akkori elég fejletlen, és főleg a külkereskedelemre sza
kosodott kereskedőrétegének jelentős hányadát tették ki az 
örmények, számarányuknál jóval jelentősebb helyet foglalva el a 
fejedelemség gazdasági életében. Tőkeerőre nézve is legalább 
ilyen súlyt képviseltek a 18. század folyamán, hiszen már rövid
del a betelepülésük után, 1700-ban ugyanannyi adót (1430 RFt) 
fizettek, mint a szebeni és háromszor annyit, mint a brassói görög 
kompánia(7). Trócsányi Zsolt szerint „nem túlzás, ha örmény 
kereskedők a 18. század derekán és második felében arra hivat
koznak, hogy fő  kereskedelmi tevékenységük sok ezer forintos 
harmincad bevételt eredményez a k incstá rnakés ennek nyomán 
a kamarai igazgatás mint kincstári népeket védte őket(8).

A 18. század első feléből Erdély külkereskedelméről fenn
maradt hézagos adatok azt mutatják, hogy az állatexport kép
viselte a teljes kivitel több mint felét, és pl. 1733-34-ben ennek 
a 177 ezer forintra rúgó összegnek a 90 %-át az ökör export tette 
ki, ezt pedig jórészt az örmények monopolizálták(9).

Jól rávilágít kereskedelmi módszereikre egy múlt század eleji 
szerző, aki leírta, hogyan vásárolták fel az örmények a szarvas
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marhát részben Moldvában, hogyan hizlalták fel bérbe vett vagy 
saját legelőiken Erdélyben és az Alföldön, majd ezt követően 
hogyan értékesítették -  nagyobbrészt Bécsben -  rövidlejáratú (2- 
3 hónapos) váltók és kötvények ellenében, amelyekre aztán árut 
vásároltak. Ezeket a váltókat Bécsben minden gyárban és lera- 
katban régóta készpénzként fogadták el -  jegyzi meg a szerző. 
Azok, akik kizárólag csak a marhakereskedésre szakosodtak, 
átadták a váltókat más örmény kereskedőknek. Ennek több 
előnye is volt, például szükség esetén nagy összeg fölött ren
delkezhettek anélkül, hogy hitelhez kellett volna folyamodniuk, 
azon felül sokkal nagyobb árukészletük volt, mintha csak a saját 
erejükre lettek volna utalva(lO).

Az állatkereskedelem mellett szintén az örmények tartották 
kezükben a nyersbőrök felvásárlását, a gyergyószentmiklósiak 
pedig a 18. század végétől a tutajozást is. A szegényebb 
örmények vándorkereskedőként járták az országot a Pestről és 
máshonnan beszerzett portékával. 1755-ben báró Kemény Ádám 
kérte a szamosújvári főbírót, hogy hirdesse ki az új pusztaka- 
marási vásárt, „minthogy az örménységből szokott a sokadalmak 
lelke állanC\\\). A gyergyószentmiklósi örmények kapcsán 
jegyezte meg Lebrecht, hogy kereskedelmük révén „életet lehel
nek” az egész kömyékbe(12).

A kereskedők nehéz életét ecseteli az egyik erdélyi örmény 
népdal:

Országról országra járnak. 
Hogy rendesen élhessenek. 
Egyik pusztán, másik Bécsben, 
Legtöbben sokadalmakban, 
Boltban, idegen városban;
A falvakban a szatócsok.
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Ha elmennek, útra kelnek,
Házaiktól eltávoznak,
Fél-fél évig késedeznek,
S házaikról mit sem tudnak(13).

A Székely földön a legjelentősebb örmény telep Gyergyószent- 
miklós volt, a továbbiakban röviden vázolni szeretném az itteni 
örmények gazdasági tevékenységét, és ennek kihatását a helység 
fejlődésére.

Az örmények letelepedéséig Gyergyószentmiklós, bár a gyer- 
gyói medence központi helye és 1607-ben vásártartási engedélyt 
is kap Rákóczi Zsigmondtól, egyszerű község, ha a nagyobbak 
közül való is. Gazdaságilag csak az örményeknek köszönhetően 
indul fejlődésnek; Csíkszék közgyűlésén 1726-ban már 
városként említik, majd a 18. század második felében egyre 
gyakrabban jelölik így, bár hivatalosan csak 1907-től emelkedik 
városi rangra(14).

Egy 18. század végi jelentés szerint ,>A Gyergyó Szent Miklósi 
Örmény Communitást formálják ti. a Tímár Congregatio és a 
Kalmárok Congregatioja. A Mercantil Fórumon kívül ezek alatt 
van az idevaló örménység”(15). Pa örmény tímárok már korán 
társaságba tömörültek; 1709-ben említik az örmény tímárcéhet 
Erdélyben, amely egy lengyelországi örmény társaság mintájára 
alakult, és bár szabadalomlevél híján, de teljesen az igazi céhek 
mintájára működött. 1759-ben tanúkihallgatást rendeltek el a 
gyergyószentmiklósi örmény tímárcéh ügyében, a fökormány- 
székhez felküldött anyagból megismerhetjük a céh működését.

A tanuk elmondják, hogy „ iamennyi örmény vagyon itten Szt. 
Miklóson egy néhányon kívül mind Tímár mester emberek>\  és
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úgy 5Jfolytattyák mesterségeket mintha valóságos Privilégiumok 
volna, egymást büntetik, Táblát mint a Privilégiumos helyen jár
tainak a Dékányok á ltar  stb. A céh gondoskodott az árubesz
erzésről és az eladásról is. A gyergyói tímároknak egyezségük 
volt a szamosúj váriakkal, hogy a debreceni vásáron minden 1600 
kötés kordovánból (egy kötésben 6 bőr volt) 1000-et a gyergyói- 
ak, 600-at a szamosúj váriak vigyenek(ló). A mestereket három 
osztályba sorolták, az I. osztályú kereskedők 30-50 kötést vihet
tek a vásárra, a II. osztályúak 20-40-et, a III. osztályúak 10-30-at, 
és „az Erdélyben való vásárokra is az grádus szerint szabad vin
niük, a mint a czéhunk rendelése tartycC'. Az említett tanúvallo
más során az egyik tímár huszonkét nevet sorol fel, akik a 
tímárok „elei”, de „ezeken kívül is még sokan vágynak”. Ez az 
osztályozás azonban a feltörekvő mesterembereknek gátat is 
jelentett. Az egyik mester vallja, hogy ő nem egyezett bele az új 
rendelésbe, hogy csak bizonyos számú bőrt szabad vinni a 
vásárokra, ,/nivel én még több Portiot vagy adót adok, mint 
némely aki közülünk az első Classisban vagyon, s én mégis az 
utolsóban vagyok, s ha rendelésünk nem volna, mindenkor több 
bőrt vinnénk eladni" (Yl).

A gyergyószentmiklósi örmények nagy része tehát tímár volt, 
ezért is versenyezhettek a szamosújváriakkal; 1760 táján több 
mint százan űzték ezt a mesterséget, a század végén pedig már 
160-an. 1800 körül a tíz vagy több munkással dolgozó tímárfab- 
rikák száma meghaladta a húszat, ezen kívül még volt több 
kisebb műhely. Számuk azonban a 19. században egyre csökkent, 
1820-ban már csak tíz, két évvel később már csak hat műhelyt 
találunk. A hanyatlás fő oka a divat megváltozása, az hogy „az 
egész világ megpapucsosodotf * -  ahogy ezt szemléletesen írják a 
Mercantil Fórum jegyzőkönyvébe^ 18).
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A szegényebb örmények néhány más mesterséget is gyako
roltak; voltak köztük szűcsök, csizmadiák, tarisznya- és 
erszénykészítők, szabók és főként mészárosok, foglalkozás mely 
szintén szorosan kapcsolódott a marhakereskedelemhez. Gyako
riak voltak ezért a kettős foglalkozásúak is: tímár és kereskedő, 
vagy tímár és mészáros egyszemélyben. A mészároskodás majd 
két évszázadon keresztül volt a nézeteltérések egyik fő forrása az 
örmények és a székelyek között. A gyergyószentmiklósi minta 
communitás 1822-es határozata kimondta, hogy „minek utána 
ide Gyergyó Szent Miklósra régi időtől fogva az Örmény Natio 
megtelepedett, az Örménység is némi— nemű részben a 
Közönséges terű felsegélésében maga tehetségű nem szokta elta
gadni, és ezért az Örmény Natiobéli Szegényebb sorsú személyek 
csak nem az Húsvágás és Mészárosság gyakorlása által keresvén 
magok élelmeket, készek válónk csaknem Székely Constituti- 
onális Jussunkat velek megosztani, és a Székely szabadsághoz 
tartozó Mészárosság gyakorlásában megszenvedni”, de csak ha 
„<az Örmény olyan személy leszen, hogy minden üdőben itten a mi 
Communitásunkban helyt marad, nehogy az olyan Ember Mol- 
duvából Magyarországra, Magyarországról más tartományokba 
járjon és ennél fogva csak akkor álljon Mészárosnak, amidőn a 
marha olcsó”{ 19). A mészárosság jelentőségét mutatja Teleki 
József 1799-i megjegyzése is, hogy „majd egész Gyergyó innen 
(ti. Szentmiklósról) él hússal”(20).

A kézműipart, de főleg a kordován-készítést nem lehet szoro
san elválasztani a kereskedelemtől, hiszen a tímárok egyben 
kereskedők is voltak, akik a vásárokon saját maguk árulták 
portékájukat, sőt Szongott Kristóf szerint nem is tartották 
magukat iparosoknak, hanem kereskedőknek. A kereskedelem 
szerepére utal a város -  a „kereskedés szorgalmai által 
elhíresedett Gyo Szt Miklós” -  életében Szentiványi Mihály
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leírása is 1837-ből: „Alem cifra, még nem is csinos, de pénzes 
városka. (...) Ezen (piacán) több, eléggé ellátott és nem drága 
boltok vannak. Gyergyószentmiklós örmény szellemű kereskedő- 
v á ro s in ) .

A gyergyói kereskedőket három osztályba sorolták: akinek 
tőkéje nagyobb volt 500 Ft-nál ún. „bécsi árúval” kereskedett, 
50-500 Ft között „brassói árúval", a vándorkereskedőknek pedig 
kevesebb, mint 50 Ft tőkéjük volt. Ez utóbbiak a falvakat járták, 
és fonalat, dohányt, puskaport és egyéb apróságot árultak, vagy 
cseréltek vad-, bárány- és kecskebőrökre, sajtra és más ter
m é k re^ ).

A kereskedelem legjövedelmezőbb ága a marhakereskedés. 
Erről Orbán Balázs így ír : ,fianem  az itteni örmények nem annyi
ra ipar és helyi üzérkedés, mint inkább a kiviteli kereskedés által 
gazdagodtak fel: ennek egyik fő  tényezője a marhakereskedés 
volt: mert a szentmiklósi örmények felszedték Csíkban és Mold
vában a hízott marhát, s azt hajtsáraikkal Bécsig, sőt távolabb is 
elszállították, még pedig oly nagy mérvben, hogy az évi kivitel 
300.000 juh, 40.000 ökör és 10.000 ló volt.'\23) A 18. század 
végéről tömegesen maradtak ránk a gyergyói és szépvízi 
kereskedők útlevélkérései, akik Moldvába mennek marhake
reskedelem céljából. A főkormányszék 1803. évi parancsolata 
szerint „a kereskedésben sok károkat okoz az, hogy a Gyergyó Szt 
Miklósi kereskedők a szükséges passuális Levélnek megszerzése 
végett mindenkor Csíkba a Fő Király Bíróhoz és a Regiment 
Commandójához kéntelenittetnek fáradni'(24), ezért a további
akban intézzék ezt helyben. A kereskedelmi forgalom intenzi
tását mutatja egy 1797. évi jelentés is, mely szerint a piricskei 
vámnál „az Molduvából ki jövő Szt. Miklósi örményekkel a 
Contumatio officiumnak szüntelenvaló bajossága vagyon”, ezért
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szükséges volna „a szüntelen való Transportatio végett az itten 
levő őrizetet meg keményíteni”(25).

A megvásárolt marhákat az örmények felhizlalva adták 
tovább, becslések szerint a 18. század közepén egy marhán kb. 
10 Ft haszonnal. Mivel sokáig nem vásárolhatnak földet, ezért 
kénytelenek legelőket bérelni részben a környező községek hava
sait, részben pedig a Bánságban és az Alföldön hatalmas lege
lőket. Itt aztán idővel meg is veszik a bérelt pusztákat, és közülük 
sokan a nemesség soraiba kerülnek. 1780-ban Kövér János és 
Kajetán, gyergyószentmiklósi kereskedők, akik az Alföldön 
állathízlalással jelentős vagyonra tettek szert, kapnak 
armálist(26). 1809-ben Kövér Kajetán megtagadta az örmény 
közösség költségeihez való hozzájárulását, de ekkor még a 
katonaság segítségével kényszeríteni tudták az adó kifizeté
sére^?). E vagyonos réteg, míg át nem telepedik végleg alföldi 
birtokára, jelentős szerepet játszik a közösség életében, egy 
1820-as vallomás szerint „a gyergyószentmiklósi Communitás 

fenntartói a pusztai kereskedők voltak”(28).

A marhakereskedelem mellett és ennek visszaesésével egyre 
fokozottabban kezdenek az örmények rátérni a fakereskedelem
re. A Keleti-Kárpátok erdőségei erre jó lehetőséget biztosítottak. 
Erről Orbán Balázs így ír: „A marhakereskedés napjainkban 
csökkent, főleg azért, mivel örményeink közül sokan a tutajke
reskedésre adták magukat, melyet az azelőtti időkben csaknem 
egészen egyedáruságok alá vettek, mert télen át -  mikor a kevés 
gabonát termő gyergyói nép szükséget szenved -  előlegesen 
kiosztott pénzzel, vagy gabonával megvásárolták jó  olcsón a 
tutajokat, s azokat Arad és Lippára szállítva, nagy nyereséggel 
adták eF\29).
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A Maroson való tutajozásra már a fejedelemség korából van
nak adataink, a 18. század végétől aztán a gyergyói fake
reskedelem mindinkább az örmények kezébe kerül. Saját vagy 
bérelt fürészmalmokon vágatják a deszkát, pl. 1842-ben Lázár 
Péter, gyergyószentmiklósi örmény kereskedő Tölgyesben bérel 
fürészmalmokat a tekerőpataki, kilyénfalvi és szentmiklósi 
községektől. Nagy mennyiségben vásárolnak fát a parasztoktól 
is, és vagy a Maroson úsztatják le Aradig, Soborsinig, vagy a 
Kis-Besztercén Moldva felé, majd a Szereten és a Dunán 
Galacig, ahol értékesítették, többnyire görög, török vagy román 
kereskedők közreműködésével. A gyergyói deszkák Konstan- 
tinápolyig is eljutottak. Galacon általában a hajók építéséhez 
vásárolták a két singes ú.n. dulápdeszkákat, és keresettek voltak 
az árbocnak való szálfák is.

A moldvai kapcsolatokra nézve többnyire csak közvetett 
adataink vannak. Iratok általában csak a peres ügyekkel kapcso
latban maradtak fenn. Valószínű azonban, hogy üzleteik nagy 
részét a moldvai örmények közvetítésével kötötték. A pesti és 
bécsi ügyletekről szintén csak közvetett értesüléseink vannak. A 
forrásokban többször esik szó Bécsben tartózkodó kereskedők
ről, vagy a debreceni és a pesti vásár alkalmával árukat is beszer
ző mesterekről; a legtöbbször azonban itt is az adóságok kapcsán 
említik őket, mint pl. 1805-ben Fitzus, gyergyószentmiklósi 
örmény kereskedőt, akinek 1000 RFt adóssága volt a bécsi gyap
jú fabriciában(30).

A kiskereskedelemben betöltött szerepük a vidék életében 
legalább ilyen fontos. A múlt század közepén Benkő Károly fel
jegyezte, hogy Gyergyószentmiklósnak „40-nél több singes s 
más árukkal rakott boltyai léteznek, -  kereskedését nagyobbára 
Örmények folytattyák!\ Szépvízen pedig ők bírják a piacot,
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és „Ó7 singes, s egyéb árusboltyaik vannak, s minden kereskedést 
űznek, az ős magyar lakosok pedig a mellék utzákra, s azoknak is 
többnyire szélyeire szorultak lakaikkal, kis példa mit tesz az, hogy 
a Magyar nem űzte a kereskedés f \3 l ) .

Hogy az örmények gazdasági tevékenységük révén a városia
sodást is elősegítették, arra éppen e két székelyföldi telepük a jó 
példa. íme, hogy mutatja be Orbán Balázs Szépvizet a múlt 
század közepén: ,JSzépvíz sokadalmákkal és hetivásárokkal bíró 
falu csak, pedig sokkal városiasabb külleme van, mint a város 
névvel fennelgő Csík-Szeredának, térés piaczán több emeletes 
ház és bolt, s élénk kereskedelmi mozgalom, mit az itt lakó és vál
lalkozó szellemű örmények idéznek e/o”(32).

Gazdasági tevékenységükből következően az örmények voltak 
a modem pénzforgalom meghonosítói a nagyrészt természeti 
gazdálkodást folytató székely székekben. 1803-ban a gubemium 
arra inti a gyergyószentmiklósiakat, hogy „a Könyörgő Örmény 
Társaságot és annak Tagjait mint akik azon Székben a pénznek 

forgását nem kitsin mértékben segittik minden nemű nyomor- 
gatásoktól az igazság Sinór mértékéig oltalmazni igyekezze
nek ’(33). 1834-ben a gyergyószentmiklósi Mercantile Fórum 
fordul egy beadványban a székely közösséghez, amelyben kife
jezik reményüket, hogy a közönség megfogja ösmemi, hogy az 
Örménységnek itten való megtelepedése nintsen a helybéli bir
tokos lakosoknak károkra, hanem inkább hasznokra: mert akár
mi eladója légyen is a Ns. Közönségnek, azt leginkább a tiszta 
pénzen élő Örmény Lakósok szokták megvásárolni1 ’(34).

Az örmények tehát a Székelyföldön, az ottani fejletlen gaz
dasági viszonyok között, részben pótolták a hiányzó polgári 
réteget; a kereskedelmet majdnem teljes egészében, és bizonyos
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kézműves szakmákat részben ők tartották a kezükbe. Az 
örmények szerepére világít rá Orbán Balázs is, aki a múlt század 
közepén így írt: szétterjedtek ők (az örmények) az ország min
den városában; mivel pedig a magyar földművelő, kereskedéshez 
nem értő s azt balul lenéző nemzet volt, ők a kereskedést csaknem 
mindenütt kezeikbe véve felgazdagodtak, meglépésedtek, mint a 
székely mondja, új hazájoknak sok édes mézit betakaríták; de ne 
irigyeljük ezt tőlük, sőt örülhetünk előmenetelükön, mert e 
nemzettöredék nem vala hálátlan e hazához; (...) ők átélték, 
mivel tartoznak e hazának, miért minden alkalommal méltóknak 
mutatkoztak arra, hogy e haza őket édes és szeretett fia i közé 
számítsa. Ők átvették a mi nyelvünket, műveltségünket, ők érdek- 
egységi szövetségre léptek, s ekként rokonultak velünlt\35).

68



Gyergyószentmiklós társadalma

1614 1721 1750 1831
Év

Nemes

Szabad

ESSSl
Jobbágy

KSSS3
Zsellér

Ezza
Más

EZZZ
örm ény

Az örmények számának alakulása 
Gyergyószentmiklóson

1721 1750 1831 1850
Év

Székelyek

Örmények

69



Az örmények szakmai megoszlása 
Gyergyószentmiklóson

Kereskedő

Tim+mész.
KSSS3

Más
ezaa
Semmi

Az örmények szakmai megoszlása
Gyergyószentmiklóson 1750-ben

70



Jegyzetek:

1. Konrad Schünemann: Die Armenien in dér Bevolkerung- 
spolitik Maria Theresias. In.:A Gróf Klebelsberg Kuno 
Magyar Történelemkutató Intézet Évkönyve. III/1933. 216- 
217.

2. Quellén zűr Geschichte dér Stadt Kronstadt in Sieben
bürgen, Rechnungen aus dem Archiv dér Stadt Kronstadt. 
11(1526-1540). Kronstadt, 1889. 172-174, 218-222.

3. Konrad Schünemann: i.m. 217.
4. Az erzsébetvárosi bíró és communitas memorialéja. 

Armenia, III/1889. 298.
5. A 18. századra vonatkozó adatok az Országos Levéltárban 

(OL) őrzött összeírásokból származnak, többek között: A 
Gubemium Transylvanicum Levéltára, F 49 -  Vegyes con- 
sriptiók, 5.cs. 13. Fasc.; F 50-Az 1750-es általános 
összeírás, nr. 78.

6. Az 1850. évi népszámlálás. Bp. 1983.
7. Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kor- 

mányzat Erdélyben 1690-1740. Bp. 1988. 265.
8. Uo. 454.
9. Erdély története. Főszerk: Köpeczi Béla. II. köt., Bp. 1987. 

991.
10. Lucas Joseph Marienburg: Geographie des Gross- 

fürstenhums Siebenbürgen. I. Hermannstadt, 1813. 132- 
133.

11. Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográ
fiája. Szamosújvár, 1901. II. 322.

12. Michael Lebrecht: Versuch einer Erdbeschreihung des 
Grossfürstenthums Siebenbürgen. Hermannstadt, 1804. 
116.

13. Szongott Kristóf: i.m. III. 249.

71



14. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. II. Budapest 1868. 
105.

15. Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Bukarest 
1982. 218.

16. Szongott Kristóf: i.m. III. 39.
17. OL. Erdélyi Fiskális Levéltár. F 234. V. szekrény.Fasc. 

377. Az eladott bőrök számáról csak Szamosújvárról van
nak adataink. Itt 1770-ben saját bevallásuk szerint 
Erdélyben évi 30 ezer, Magyarországon 20 ezer bőrt adnak 
el, a minőség szerint 6-10 máriásért; a Havasalföldről 
hozott fehér bőrökből pedig évi 40 ezert vagy még többet 
festenek feketére. (Szongott, III. 41)

18. Tarisznyás Márton: i.m. 99.
19. HL., F 1. II. nr. 59.
20. Tarisznyás Márton: i.m. 91.
21. Szentiványi Mihály: Gyaloglat Erdélyben. Budapest 1986.

110.

22. Uo. 219-220.
23. Uo. 104.
24. HL. F 27. LXVII. Nr. 59.
25. HL. F 27. LVIII. Nr. 36.
26. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík 

megye) földjének és népének története 1918-ig, Budapest 
1938. 227.

27. Tarisznyás Márton: i.m.218-219.
28. Uo. 216
29. Uo. 104
30. A moldvai kapcsolatokra példa 18. Század '80-as éveiből a 

moldvai bojár Setrár Sanduj Loginest követelése a szépvízi 
Péter Lukács kereskedővel szemben 2500 tallér adósság
ról, amiről „zapisza” is volt, és aki ez ügyben kénytelen 
volt a continua táblához, végül a vajdához és a gubemi-

72



umhoz is fordulni. Érdekesek a moldvai örményekkel való 
kapcsolat emlékei is; ebben az esetben ugyanis a szépvízi 
kereskedő egy másik örményt bízott meg moldvai adóssá
gai behajtásával, és egy ottani örmény börtönbe is került 
miatta. (HL. F 27. XXXIV. nr. 31, LXXXIV.)

3 1 . Benkő Károly: Csík Gyergyó és Kászon leírások. I. 
Kolozsvár 1853, II. 62, 145.

32. Orbán Balázs: i.m. II. 74.
33. Uo.
34. HL.F l.II. nr. 75.
35. Orbán Balázs i.m. II. 75.

73





Örmény katolikus plébánia, Gyergyószentmiklós





Dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A Magyarországon élő erdélyi magyarörmények 
identitástudata és önkormányzatai

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Bár nő vagyok és a nőkről eddig nem igen volt szó, de mi nők 
is ki merjük mondani a véleményünket és fel merjük emelni a 
szavunkat egy ilyen ügyért, mint az identitás kérdése, az erdélyi 
magyarörmény identitás kérdése.

1997-ben egyesületet hoztam létre Magyarországon, amelynek 
az a neve, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület. A Magyarországon élő keleti örmények részéről egy 
olyan támadást kaptam, hogy mi az, hogy gyökerek, és mi az, 
hogy erdélyi. A gyökér az a Kaukázusban van, és Erdély, hát, 
hogy jön az ide? Hát hogy jön az ide? Erről szeretnék néhány 
gondolatot elmondani.

A történelmi visszapillantás során már említettük, hogy őseink 
Moldvában voltak, miután Aniból az „ezeregy tomyú” székesfő
városból elkergették, elűzték őket, illetve földrengés súlytotta a 
fővárost, el kellett hagyniuk azt.

Háromezer örmény család Moldvából egyszerre települt be 
Erdélybe, magyar kultúrkömyezetbe, ahol magyarrá és magyar 
anyanyelvűvé vált.

Mindenki előtt ismert az 1848-49-es magyar szabadságharc 
két aradi vértanújának örmény származása: Kiss Ernőé és Lázár 
Vilmosé. Kiss Ernő nagyanyja, egyébként Issekutz lány volt, az
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erzsébetvárosi Issekutzok köréből. Ismert mindenki számára 
Czetz János tábornok neve, aki a szabadságharc legfiatalabb 
tábornoka volt, majd Argentínában élte le utolsó évtizedeit s lett 
Magyar-, Erdélyország és Argentína közös hőse, örményként, 
magyarként. Nem szabad elfelejteni, hogy őseink magyarrá 
válva, a magyar szabadságért áldozták életüket és a magyar 
kultúra javára is sokat áldoztak. A Kolozsvári Színház, vagy a 
Magyar Tudományos Akadémia ügye, még Széchenyi előtt 
szamosújvári örmények adományaiból kezdődött. Hát ezért az 
egyesület neve Erdélyi Örmény Gyökerek. És azért, mert 
szülőföldünk Erdély és csak őshazaként tiszteljük Örményorszá
got. 350 éve élünk magyar hazánkban, magyar kultúrán felnőve, 
magyar anyanyelvűként. Nem lehet megkérdőjelezni a Moldvá
ban maradt testvéreink román anyanyelvűségét sem, de nem 
engedjük megkérdőjelezni az Erdélybe szakadt örmény 
testvéreink, és az Erdélyből Magyarországra szakadt örmény 
testvéreink magyar anyanyelvűségét sem.

Hogyan is kerültünk innen Erdélyországból Magyarországra?
1. Dél-Alföld, Békés-, Csongrád megye, Bánát stb. földbir

tokai kerültek örmény kézre a honosításuk után, és ezért a dél
magyarországi területen igen nagy számban telepedtek le 
örmények a XVIII.-XIX. sz. folyamán, de az adóikat az örmény 
comunitásnak fizették: Gyergyószentmiklósnak, Szamosújvár- 
nak, Erzsébetvárosnak. Visszajártak a közösségeikbe s vala
mennyi örmény egyházi ünnepet együtt ünnepelték meg.

2. A XIX. század utolsó harmadában az örmény comunitások 
felbomlásával értelmiségi pályákra vonult a fiatalság, és így 
Bécsben, Budapesten végezte az egyetemet, majd ott telepedett 
le az anyaországban.

Az így kialakult magyarországi, de erdélyi származású ma
gyarörmények száma mára már körülbelül 15 000 fő, amelyhez a
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század elején a 15-ös genocídium üldözöttéi menekült hulláma 
következtében körülbelül 100-200 fő telepedett még be. A 70-es 
évektől a Szovjetunióból tanuló házasságkötés útján további 
néhány keleti testvérünk érkezett. A mai magyarországi örmény 
kisebbséget tehát körülbelül 95-98%-ban az innen, Szamosúj- 
várról, Erzsébetvárosról, Gyergyóból és Csíkból, Kolozsvárról, 
Székelyudvarhelyről, és Erdély más területeiről áttelepült 
magyarörmények képezik.

Az 1993-ban Európa szerte egyedülállóan létrehozott nemzeti 
és etnikai kisebbségi törvény alapján megszervezett kisebbségi 
önkormányzatokba bejutott örmények, képviselők között sajnos 
nagyon nagy identitás probléma merült fel. Miért? Erre szeretnék 
rávilágítani. Az utóbbi években -  talán két évtizedben -  
Szovjetúnióból betelepült örménység -  amely néhány tucatra 
tehető -  identitását az jelentette, hogy az örmény nyelvet beszéli, 
tehát ő az örmény. Mi befogadtuk és tisztességgel elfogadtuk 
testvérként őket és a beilleszkedésükhöz segítséget nyújtottunk. 
A törvény -  amely a több mint 100 éve Magyarországon honos, 
számszerű kisebbségben élő népcsoport számára engedélyezi a 
kisebbségi önkormányzatok létrehozását és 13 kisebbséget tak- 
szál, ebből egyik az örmény -  alapján létrehoztuk tehát az 
örmény kisebbségi önkormányzatokat. Arra nem gondoltunk, 
hogy a Szovjetúnióból betelepült és befogadott néhány keleti 
örmény testvérünk az „engedd be a tótot és kiver a házadból” 
alapon egyszerűen azt mondja, hogy ő az örmény, mert ő beszéli 
a nyelvet, hogy nem tudunk örményül, mi nem is vagyunk 
örmények. Senki nem vitatja, csak az a gond, hogy az identitás 
nem csak azt jelenti, hogy az örmény nyelvet beszéli-e valaki, 
vagy beszéli-e a magyar nyelvet, hanem azt is jelenti, hogy 
milyen kultúrkört érez magához a legközelebb, milyen vallást 
gyakorol, milyen területről származik, stb. Tehát az identitás az
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egy csomag, amely különböző területeket ölel fel és akkor lesz 
harmonikus az ember, ha el tudja dönteni a vezető identitását. 
Tehát magyar vagyok, magyar anyanyelvű vagyok, örmény 
gyökerekkel, örmény katolikus vallással, az örmény hagy
ományokat és kultúrát ápolni kívánom, mert ez is hozzám tar
tozik, mind ahogy Arany János, mind ahogy Petőfi Sándor és 
még sorolhatnám. Nem szabad soha elfelejteni, hogy mi vagyok 
először, és mi minden tartozik még hozzám. Mindazok az 
emberek, akik ezt a döntést nem tudják meghozni önmagukban, 
azok zilálttá vállnak befelé is, kifelé is. Meg kell nézni a családi 
kapcsolataikat, a társadalmi kapcsolataikat, hogy tudják-e, képe
sek-e hitelesen vállalni és képviselni a közösségüket?

Ha tudom, hogy mi vagyok, akkor tudom, hogy mit akarok és 
akkor biztos, hogy hitelesen tudom tolmácsolni azt. Tehát a hite
lességen van a hangsúly. Hiába mondja a keleti örmény 
testvérem, -  mert testvérem, hiszen egy az őshazánk - ,  hogy ő az 
örmény, mert ő örményül beszél. Én is örmény vagyok, mert a 
gyökereimet ápolom még 350 éves múlttal is a hátam mögött. De 
magyarként. Ezt ismerte fel az 1993-as törvény, amely azt mond
ja, hogy az a nemzeti kisebbség, amely több mint 100 éve 
Magyarországon él számszerű kisebbségben, kultúráját és ha
gyományát ápolja. Ott van egy félmondat, hogy nyelvüket is.

Na de mi egy speciális nemzetiség vagyunk, és ezt annak ide
jén a választások során nyíltan ki is mondtuk. 1994-ben akként 
nyertük meg a választásokat, hogy magyarörménynek, magyar 
anyanyelvűnek váltottuk magunkat, akik testvéreiket befogadva 
közösen kívánják a nyelvet felélénkíteni -  igény esetén - ,  a 
közös ősi kultúrát megismerni és megismertetni, de emellett a 
speciális erdélyi magyarörmény kultúrát és hagyománykört ápol
ni, épített műemlékeinket megvédeni és megóvni.
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Ennek érdekében hoztuk létre az Egyesületet, amelynek leg
fontosabb feladata az volt, hogy az Erdélyben itthon maradott 
örmény származású családjainkkal, társadalmi és egyházi 
szervezeteinkkel felvegyük a kapcsolatot. Mert Trianon ugyan 
elválasztott bennünket, majd a II. világháború ismét óriási 
veszteséget okozott az erdélyi örménységnek is, fizikai határt 
húzva közénk, de azonos célokért munkálkodunk és harcolunk, 
mert különben, ha csak halkan mondjuk, senki nem hallja meg. 
Nyíltan, nyilvánosan meghirdetve újságokban, rádióban és 
televízióban merjük kimondani azt, amiért összejöttünk ma is, 
amiért évek óta harcolunk és fogunk is harcolni. Nő létemre is, 
mert igenis a bátor nőkre ugyan úgy szükség van, mind ahogy -  
ha megfigyelik- a nagy politikusok mögött is mindig ott állt az 
asszony. Ami nagyon fontos, hogy a múltunkat, nemcsak feldol
gozni kell könyvekben (mint például most is elhoztuk a 97-es 
konferenciánk anyagát könyvben), nemcsak arról van szó, hogy 
összejöjjünk és jól érezzük magunkat, hanem arról is szó van, 
hogy felhívjuk a politika figyelmét,

-  Hogy vagyunk.
-  Hogy az örmény szertartású római katolikus vallásunk igen 

nagy veszélyben van!
-  Hogy elmondjuk: temetőink, templomaink állaga nagyon 

rossz állapotban van, pedig ott a múltunk a temetőkben, a temp
lomokban, az emléktáblákon. Márpedig ha az eltűnik lehet, hogy 
mi sem leszünk -  legalábbis sokan ezt akarják. Hát mutassuk 
meg, hogy vagyunk és leszünk is a harmadik évezredben.

Az Egyesület attól kezdve, hogy megalakult, elkezdte az 
építést, az építést határon átívelően. Sorba kötöttük az erdélyi 
örmény közösségekkel az együttműködési megállapodásokat és 
büszkén mondhatom, hogy mára már valamennyi számszerű ör
ménymagyar közösséget felölelő településsel meg van a kapcso
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latunk. Szamosújváron a Pro Armenia Alapítvánnyal kötöttünk 
együttműködési megállapodást, Gyergyószentmiklóson az 
Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháztanáccsal, a Csík
szeredái Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvánnyal, Kolozsváron 
az „Armenia” Örmény-magyar Baráti Társasággal, Erzsébetvá
roson az Örmény Alapítvánnyal, Máramarosszigeten a Hollósy 
Simon Kulturális Egyesülettel, ma vagy holnap szeretnénk a 
Téka Művelődési Alapítvánnyal, amellyel már egyébként évek 
óta kapcsolatban vagyunk. És számtalan más civil szerveződés
sel, amely nem kifejezetten örmény származású és örmény 
kultúrkört felölelő, de igen is nagyon nagy szükség van arra, 
hogy az egész erdélyi civil szervezeti kört felöleljük mi 
anyaországiak is. Hiszen ez is az otthonunk. Itthon és otthon, ezt 
szoktam mondani, hiszen csak nézőpont kérdése.

A magyarországi önkormányzatok megalakítása kapcsán 
azonban egy valamire nem gondolt a jogszabályalkotó. 
Létrehozott egy olyan önkormányzati rendszert, amely szerint a 
helyi kisebbségi önkormányzatok autonóm testületek, önálló jogi 
személyiségűek, így kerületenként Budapesten, a fővárosban 
külön, valamint a vidéki városokban, falvakban lehetett létre
hozni. Ezen kívül a választók akaratából így megválasztott 
örmény kisebbségi képviselők létrehozhatták az Országos 
Örmény Önkormányzatot. Nincsen alárendeltségi viszony a helyi 
kisebbségi önkormányzatok és az Országos Örmény Önkor
mányzat között, tehát itt egy tévedést szeretnék eloszlatni, 
függetlenek egymástól, mindegyik önálló döntési joggal. Tehát 
akkor, amikor néhány évvel ezelőtt hallomásból megtudtuk, hogy 
az Országos Örmény Önkormányzat aláírt itt helyben egy 
együttműködési megállapodást a Romániai Örmény Szövet
séggel, az ránk -  például a Budapest II. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatra, vagy a Budapest Fővárosi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatra, amelyek elnöke voltam, -  nem
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irányadó. Ugyanis a befogadott örmény testvéreink elfoglalták az 
Országos Örmény Kisebbségi Önkormányzatot és azt csinálják, 
amit a Szovjetunióból áttelepült örmények a megélhetés 
érdekében fontosnak tartottak: kihasználni a lehetőségeket, hogy 
jó anyagi körülmények között élhessenek. Számunkra viszont 
nem ez a fontos.

Mi adni szeretnénk és nem kapni. És ez nemcsak erkölcsi tétel 
részünkről, nemcsak írott, olvasott médiákban publikált kinyi
latkoztatások, hanem tényleges segítséget, sőt anyagi támogatást 
is jelent. Egyháznak, civil szervezeteknek és sohasem magán- 
személyeknek.

Mi nem ebből akarunk megélni, hanem azt szeretnénk, hogy a 
magyarörmény közösség Magyarországon is -  az odaszakadtak 
és az itthon maradottak is -  tudják tovább hagyományaikat ápol
ni, a kultúrájukat megőrizni és átörökíteni az elkövetkezendő 
nemzedékeknek.

Nagyon fontosnak tartjuk tehát tudomásul venni -  amit most 
már a politika is kezd tudomásul venni Magyarországon - ,  hogy 
nem a kisebbségi önkormányzatok fogják a kisebbségek meg
maradását biztosítani, hanem a civil szerveződések. Azoknak 
kell nagyobb támogatást adni, mert azok a kultúrára fogják fordí
tani. Nem kell vízfejeket létrehozni. Nem azt mondom, hogy 
mindenhol vízfejek jöttek létre, de például az Országos Örmény 
Önkormányzat az egy vízfej testület, kulturális hagyományőrzést 
felmutatni nem tud, és ellenőrizhetetlen a működése. Az a na
gyon érdekes helyzet állt elő a jogállamiság küszöbén Magyaror
szágon, hogy ez az egyetlen olyan szervezet Magyarországon (az 
országos kisebbségi önkormányzatok), amely nem tartozik sen
kinek a törvényességi felügyelete alá. Több joga van ma az
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Országos Örmény Önkormányzat elnökének, mint Magyarország 
miniszterelnökének, vagy köztársasági elnökének. Az előbbiek 
eljárását, magatartásukat szabályozó szabályok megvannak, de 
az országos kisebbségi önkormányzatok, illetve elnökei jogsz
abályon felüliek. Ennek következtében előállt az a helyzet, hogy 
bármilyen törvénytelen lépést megtehetnek, nincs aki ezt megál
lapítsa, nemhogy a törvénytelenség kiküszöbölésére kötelezze, 
azt ellenőrizze.

Mondok egy példát -  ne vegyék személyeskedésnek, de így 
tudom csak igazán megértetni, és ez a kisebbségi ombudsman úr 
országos jelentésében is megjelent. Az egyik jogeset az az 
örmény önkormányzaton belül történt: Az 1997-ben itt 
Szamosújváron megrendezett örmény egyházi ünnep kapcsán 
engem érintett, mint országos alelnököt, mint országos önkor
mányzati tagot, mint fővárosi elnököt, mint az örmény kisebbsé
gi önkormányzatok megalapítóját. Kizártak ugyanis egy valótlan 
tényállás alapján az Országos Örmény Önkormányzatból s 
jöhetett ombudsman úr s mondhatta, hogy te Örmény Országos 
Önkormányzat légy szíves visszaállítani a mandátumot, mert 
nem lehet elvenni valakinek azt a mandátumát amit nem ő adott 
oda. A választók választottak ugyanis meg. Azt mondta az orszá
gos ebök úr, ki az az ombudsman, mi köze hozzá, milyen jogsza
bály alapján avatkozik be az Országos Önkormányzat ügyeibe ? 
Ilyen jogszabályi anomáliák, leszabályozatlan kérdések merül
nek tehát fel. Ezt azért mondom, mert például innen Romániából 
többen azt mondják, hogy Magyarország a kisebbségek parla
menti képviseletét nem oldotta még meg. Mi oldódna meg egy 
kisebbségi képviselő által a parlamentben? Semmi. A civil szer
vezetek jogát kell visszaállítani, az anyagi lehetőségeit megte
remteni a kultúrára, mert ők a nemzeti identitás letéteményesei és 
nincs szükség kisebbségi önkormányzatokra, képviselőkre. Ha
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megnézem, a magyar parlamentben ma is legalább négy-öt 
örmény származású képviselőnk van, és nem is akármilyen, 
komoly, felelős poszton. Még a miniszterségig is el lehet jutni, 
mind ahogy a század elején 1911-15 között egyszerre tizenöt 
magyarörmény képviselő volt a magyar parlamentben. Minisz
tereket, miniszterelnököket adtunk a magyar hazának. Most is ott 
vannak, megfelelő helyen.

Még egy utolsó gondolat az örmény katolikus egyházunkról. 
Mi Erdélyből származó örmény katolikusok átkerültünk az 
anyaországba, és ott az örmény katolikus templomunk híveiként 
jártunk addig a templomunkba amíg Kádár Dániel apát-plébános 
irányította azt, 1988-ban bekövetkezett haláláig. Ettől kezdve mi 
történt? Nem mehetünk az örmény katolikus templomunkba, 
mert a Szovjetunióból betelepült -  addig egyházat sem ismerő -  
örmény testvéreink fokozatosan elfoglalták azt. 1998-ban létre
hoztak egy Magyarországi Örmény Egyházat, amelynek elnöke 
dr. Moldován Kristóf Szamosújvár szülötte, aki korábban az 
örmény katolikus egyháznak volt a pénztárosa, most identitást 
váltott és egy ismeretlen hitelveket valló szekta elnöke lett. 
Sajnos a magyarországi egyházakról szóló jogszabály lehetővé 
teszi, hogy száz ember, ha azt mondja, hogy alakít egy egyházat, 
akkor létrehozhatja. S miért hozták létre? Gazdasági vállalkozás 
céljából. Mi volt az első ilyen vállalkozásuk? Elfoglalták a XI. 
kerületi Orlay u. 6. szám alatti örmény katolikus templomunkat, 
múzeumunkat, levéltárunkat és könyvtárunkat. Mi a céljuk? Az 
örmény szertartásé római katolikus múltunkat megsemmisíteni, 
hiszen ott van minden anyag, amely bizonyítja, hogy kik 
vagyunk. A múzeumban ott van Szamosújvár pallosa, -  amely
hez vér nem tapadt - ,  kincses ládája. Micsoda ereklyék, ame
lyeket meg kell menteni! Természetesen ennek a szektának ki az 
alelnöke? Avanesian Alex úr az Országos Örmény Önkor
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mányzat elnöke. A politikai hatalmat, az egyházi hatalmat, gaz
dasági hatalmat egy kézbe fogni. Mit jelent ez? Nemrég Fancsali 
János elnökségi tagnak „Bizánctól az ortodoxiáig” című könyv
ről elmélkedve jelent meg egy cikke. El lehet gondolkodni. Mi 
történik ha nem lépünk fel kellő időben és kellő eréllyel. Meg 
kell őrizni múltunk bizonyítékait, kultúránkat, hagyományainkat, 
templomainkat, katolikus hitünket, mert a magyarországi örmény 
származásúakra már nem igazából az örmény rítus a jellemző, 
hiszen csak Budapesten van örmény katolikus plébánia, tehát 
sokan elkereszteltek vagyunk. De az egyházjog szerint az apáink 
vallását visszük tovább. Én is „csak” római katolikusnak lettem 
keresztelve, de apám örmény rítusú római katolikus vallású, tehát 
örmény szertartású római katolikus vagyok, egyébként hajdan a 
Semmelweis utcai örmény katolikus templomban voltam első 
áldozó. De természetesen nemcsak az az örmény, aki örmény 
szertartású római katolikus. Számunkra -  a megmaradás miatt is 
mondom -  az is örmény, aki akármilyen kis százalékban örmény 
gyökerekkel rendelkezik és ezt fölvállalja. Tehát az identitás a 
fontos, a belső harmónia, az együvé tartozás érzése. Ezt kívánjuk 
ezzel a konferenciával is demonstrálni, és ezt kívánjuk minden 
tevékenységünkkel -  a jog, a politika, a kultúra, a közösségi élet 
területén demonstrálni. Hogy voltunk, vagyunk és leszünk mi 
erdélyi magyarörmények.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Kiss Ernő altábornagy, aradi vértanú





Ajtay Ferenc földrajz-geológia tanár
A Romániai Magyar Pedagógusszövetség Ezüstgyopár díjának 
kitüntetettje
Erdélyi Kárpát-Egyesület

Örmény elődeink szerepe az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület tevékenységében

Az 1891. január 11-én alakult Erdélyi Kárpát-Egyesületnek 
három illusztris örmény tagja volt. Ők maradandó nyomot hagy
tak mind az Erdélyi Kárpát-Egyesületben, mind Erdély 
közéletében.

Merza Gyula (1861-1943),
Czárán Gyula (1847-1906) és 
Gyurka László (1928-1997)

Dr. Tulogdy János egykori geomorfológia professzorom 
gyakran hangsúlyozta, hogy Merza Gyula az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület „élő történelme” volt. S valóban, ő átélte Egyesüle
tünknek az első világháború által megszakított mindkét korsza
kát. Jelen volt az 1891-ben, a városháza nagytermében tartott 
alakuló gyűlésen, Sándor József barátja, az EMKE megalapítója 
és elnöke mellett, azután az EKE Néprajzi és Tájrajzi Múzeu
mának a megnyitóján 1902 október 2-án, sőt ennek az intéz
ménynek igazgatója lett. 1903 és 1908 között az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület honismereti lapjának, az ERDÉLY-nek volt a főszer
kesztője, ezenkívül hosszú ideig az EKE főpénztárosa. Az első 
világháború következményeként meg kellett érnie az Egyesület
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felszámolását, az ERDÉLY megszüntetését. Ismét jelen volt az 
egyesület újjászervezésénél 1929-30-ban, majd számos mene
dékház és messzelátó torony avatási ünnepségén. Amikor a 
legszebb reményekkel indultak újra a királyi Romániában, akkor 
bekövetkezett a nagy romlás: szeretett múzeumát, minden 
ingóságával együtt kirakták az utcára. S ezt Merza Gyulának 
végig kellett néznie, át kellett élnie!

Elmondhatjuk, hogy ő nemcsak a turistatörténeti események 
élő történelme volt, hanem írásain keresztül az időszak krónikása 
és mindenese, az Erdélyi Kárpát-Egyesület alapembere.

Életének nagy álma a múzeum volt. A Mátyás király 
szülőházában berendezett Kárpát Táj-, és Néprajzi Múzeum, 
valamint a szamosújvári Örmény Múzeum szervezésében orosz
lánrészt vállalt. A múzeumszervezésben, valamint a múzeumi 
tárgyak összegyűjtésében együttműködött Jankó Jánossal, 
Semayer Villibárddal, Szádeczky Lajossal, Sztripszky Hiadorral 
és br. Mannsberg Sándorral. A Kárpát Múzeumnak a következő 
osztályai voltak; külön termekben elhelyezve: őshalászat, föld
művelés, népi textil háziipar, azaz fonó szövő-gépek és szer
számok, kalotaszegi szoba, kalotaszegi konyha, történelmi szoba, 
Erdély fürdőügye. Már alapítása évében a múzeumi tárgyak 
száma meghaladta a 8000-et, a könyvtár köteteinek száma az 
5000-et. Mindezt Merza Gyula AZ ERDÉLYI KÁRPÁT
EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1891-1930 című tanulmányából 
ismerjük. (ERDÉLY, 1930,4-5 szám) A fent említett tanulmány
ban a következőket írja: ,A  Szamosújvári alakult Örmény 
Múzeum létesülését egyesületünk is támogatta, amennyiben ezen 
szép intézmény tárgyaiból a Mátyás-házban megelőzőleg külön 
örmény kiállítást rendeztünk, mintegy lerovásul azon elmaradt 
tervnek, amely szerint múzeumunkban annak idején egy örmény
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szoba fölállítását is szándékoztuk.” Az előbbi sorok rávilágítanak 
az örmény ség és az Erdélyi Kárpát-Egyesület század eleji példás 
együttműködésére. Ezt a hagyományokra épülő együttműködést 
szükséges jelenleg is ápolni. Fájó, hogy azok a múzeumok, ame
lyekről szót ejtettünk, a történelem és az idő forgatagában eltűn
tek, valósággal elolvadtak.

Merza Gyula egyháztanácsos, a pápai Szent Szilveszter Rend 
Lovagja -  mely kitüntetést 1939. április 17-én kapta - ,  figyelem
reméltó publicisztikai tevékenységet is megvalósított. 1885-től 
jelen volt az erdélyi és határon túli sajtótermékekben. Az 
ERDÉLY és a Budapesten megjelenő lapok mellett 1919 után a 
következő lapokban közölt: Magyar Nép, Keleti Újság, 
Pásztortűz, Véndiákok Lapja, Nagyvárad, Független Újság. 
1935-ben közli „Ötven év a toll szolgálatában” című számadó 
munkáját publicisztikai tevékenységéről. Cikkei, tanulmányai a 
következőképpen oszlanak meg:

-  Politikai és közéleti: 64
-  Turisztikai, idegenforgalmi és sport témájú: 208
-  Múzeumi, néprajziul
-  Egyházi tárgyú: 35
-  életrajzok, nekrológok: 36
Összesen 41 újságban közölt cikkeket, tanulmányokat.

Mint az örménység kutatója, tanulmányokat jelentetett meg az 
örmény múltról. Ilyen munkái: A hazai örmények ethnográfiai 
hanyatlásának okairól és azok orvoslásáról (Szamosújvár, 1895), 
Az örmény kereszt (Szamosújvár, 1902). Ezt a munkáját egy 
latin nyelvű költemény kíséretében elküldte XIII. Leó pápához, 
amiért a pápa apostoli áldásban részesítette. Az örmény nép
költőkről (Szamosújvár, 1907) című munkája irodalomtörténeti 
forrás. Az erdélyi örmények nép-, és korrajza (Erdélyi Magyar
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Évkönyv, 1932) mely tartalmazza az örménységre vonatkozó 
bibliográfiát is.

Mint kolozsvári városatya, javasolta egy várostörténeti 
múzeum létesítését a Bethlen bástyában (máig sem valósult 
meg!), a Bem József és Schütz János neveinek megörökítését 
utcanevekben. A millennium emlékére a Kolozsvár környéki 
Peana csúcsának Árpád-csúcsra való átkeresztelése visszhangra 
talált.

Mint utazó és turista, aktív résztvevője volt az alpesi 
nemzetközi kongresszusoknak. Bejárta Ausztriát, Horvátorszá
got, Németországot, Franciaországot, Dániát, Olaszországot, 
Svájcot, a Skandináv országokat és Korzika szigetét.

Európa jó részének beutazása után is az erdélyi tájakat szerette 
és becsülte a legjobban. Hétvégi kirándulásainak leggyakoribb 
célpontja a Kolozsvár környéki Bükk volt. Ennek látogatására 
alapította meg az EKE kebelében a Lépésmérő Társaságot 1922 
április 18-án, mivel Tompa Kamill egy lépésmérőt hozott haza 
nyugat-európai útjáról. A Társaság nyilvántartása szerint Merza 
Gyula több mint 1000-szer kirándult a Bükkbe, ezért „a Bükk 
ezredeséinek nevezték.

A természetjárás, a néprajz terén, valamint az Erdélyi Kárpát- 
Egyesületben kifejtett tevékenysége révén Merza Gyula az EKE 
tiszteletbeli tagja lett már a század elején -  a második, Ágost 
főherceg után - .

Tevékenységének értékelését és méltatását Dr. Ferenczi 
Sándor, az ERDÉLY későbbi szerkesztője írta meg „Merza 
Gyula jubiláló író négy évtizedes működése az EKE kebelében” 
című tanulmányában. (ERDÉLY, 1935, 6-os szám, 95-99 oldal)
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Ebben megállapítja: „Ámde Merza Gyula ezen elvek mellett az 
EKE majdnem minden céljának az előremozdításában 
közreműködött, mely munkásság az Egyesület egész történetén 
végighúzódik. Egyébiránt egész közéleti működésében zajtalanul 
bár, de mindig, mint az elvek és eszmék embere, mint a kultúra 
és közérdekek előmozdítója szerepelt”. És tovább: „Hervadhatat
lan érdemeit a hálás utókor fogja csak igazán megérteni. Puritán, 
becsületes jellemét évtizedek kitartó munkája hirdeti.”

Az értékelés és emlékezés ideje eljött. Az Erdélyi Kárpát- 
Egyesület Kolozsvári Osztálya 1993. december 11 és 12-én 
emlékezett Merza Gyulára, az egyesület alapító tagjára, halálá
nak 50 éves évfordulóján. Ez alkalommal emlékező szentmise, 
tudományos ülésszak, a Bükkben csillagtúra idézte fel nagy 
elődünk alakját és tevékenységét. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
Vezetősége Merza Gyula OKLEVEL-et létesített, melyet 
évenként a vándortáborok alkalmával nyújt át legérdemesebb 
tagjainak.

A mai konferencia is az emlékezést szolgálja.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület másik oszlopos örmény tagja és 
jótevője seprősi Czárán Gyula földbirtokos volt. Tulajdonképpen 
a családi birtokon kellett volna gazdálkodnia, de ahogy 
Szádeczky Kardoss Gyula barátja és kirándulótársa írja „... ahe
lyett, hogy -  mint jó gazdához illenék -  földjének termékeiben 
gyönyörködött volna, sóvárgó tekintete minduntalan a messze 
kéklő Kodru-Móma felé irányult és ott bolyongtak gondolatai”. 
A távoli kéklő hegyek vonzása oly erős volt, hogy Czárán Gyula 
egész további életét a hegyeknek szentelte. Édesapja halála után 
(1890) 2000 holdas birtokát bérbe adta és felköltözött Meny
házára (ma Baile Moneasa). Állandó lakhelye élete végéig 
Menyháza maradt, itt is temették el.
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Hóolvadástól hóesésig szeretett hegyeiben dolgozott össze
válogatott csapatával. Tetemes vagyonának jövedelmét turista 
objektumok építésére fordította. 1895-ben belépett az Erdélyi 
Kárpát-Egyesületbe, s ettől kezdve minden művét az Egyesü
letnek ajánlotta. Már 1897-ben elkészítette a Meregyó és Rekice- 
li vízesés „Próba körút”-ját, melyet mintamunkának szánt. A 
következő évben sorra került a Szamosbazár, melynek ösvényeit, 
hídjait, létráit három hónap alatt készíttette el 12 válogatott 
munkással. Érdemei elismerése jeléül az EKE 1900 július 15-én 
örökös tiszteletbeli tagjának választotta. Az ezzel kapcsolatos 
részletes felterjesztésből (mai nyelven laudáció) idézünk:

„A Szamos forrás vidékét Czárán Gyula teljesen és minta- 
szerűleg feltárta. Készíttetett 8 km hosszú gyalogjárót, sok 
helyen lépcsőkkel, hidakkal, folyosókkal, erkélyekkel. Épített a 
barlangokhoz karfás bejárókat, a sziklahasadékokhoz nagyará
nyú lépcsőzeteket, teraszokat. Az egész körutat továbbá jelzőtáb
lákkal és színes jelzésekkel látta el. Tehát Czárán Gyula e szép 
vidék feltárását oly módon vitte keresztül, hogy az Egyesület 
által megszavazott 400 forinton felül a sajátjából ezreket költött, 
amiként erről műszaki bizottságunk személyesen is meggyő
ződött.” És tovább: „Az ő munkássága immár akkora, hogy egy
maga egész turistaegyesületet képvisel és annak áldásos és 
közhasznú munkáját egyedül végzi.” Utakat épített a Galbina 
völgyében, a Csodavámál, a Révi szorosban. 1903 november ele
jén ő robbantja ki a Révi barlang bejáratát lezáró szifont.

Az akkor még ősrengetegekkel borított Bihar hegység feltá
rása az ő nevéhez kapcsolódik. Nem hiába nevezték „a ter
mészetjárás apostoláénak. Önzetlen tevékenységének és nagy
lelkűségének számtalan példáját ismerjük. Hihetetlen emlékek, 
felejthetetlen epizódok elevenednek meg az elsárgult folyóiratok
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lapjain. Nyilvánvaló, hogy az általa tervezett és építtetett bihari 
körutakon számos hazai és külföldi csoportot kalauzolt. Ezt 
anyagi helyzete és nyelvtudása tette lehetővé. A szolgálatában 
álló móc munkások segítségével olyan kirándulásokat szervezett, 
amelyeket azóta sem ismételhetett meg senki. A csodás és abban 
az időben csaknem érintetlen bihari tájak látványa által okozott 
meglepetésen kívül Czárán más meglepetésekről is gondosko
dott. így például, amikor a társaság tagjai kezdtek elfáradni, a 
csapat a hűs patak medrében, vagy egy vízesés gübbenőjében 
márkás pezsgős és ásványvizes palackokat talált. Később déli
dőben vagy az uzsonna órájában ugyanúgy találták meg a lesó
zott és borsozott flekkennek valót, a lágycipót, a melléjük járó 
italokkal, árnyas bokrok alján. Volt óriási meglepetés és 
erdőtrengető ováció!

Nagylelkűségéről, jóságáról a századforduló idején sokat 
beszéltek és írtak. E kérdésben legjobb, ha idézzük szavait, 
melyeket a Galbina körút avatásán mondott 1901-ben:

„Vannak azonban -  és fájdalom, igen sokan vannak -  akikre 
nézve a turisztika nem a mulatság, a szórakozás, az örömök, a 
pihenés, az üdülés ügye, hanem a mindennapi kenyér komoly, 
nehéz életkérdése. Talán felesleges mondanom, hogy az itt lakó 
szegény népet értem ez alatt, kik nyomasztó anyagi gondok 
között sanyarognak itt... E szegény nép számára kell új segély
forrásokat nyitnunk, hogy nyomorából kiemeljük, s ez lesz egyik 
legáldásosabb oldala a turista egyesületek munkálkodásainak.”

A havasi szegény nép megsegítésében maga járt elől. Munka
csapatának tagjait nagyon jól fizette; nagy kitüntetésnek számí
tott nála dolgozni. A megbízható mócoknak pénzt kölcsönzött 
lóvásárlásra, azzal a kikötéssel, hogy a turista-évad alatt a lovak
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a fürdőközönség rendelkezésére álljanak. A lovak vételárát a 
tulajdonosok részletekben fizették vissza, a szolgáltatásokból 
beszedett pénzből. Karácsonykor menyházai villája udvarán 
mindig díszes karácsonyfát állíttatott, s a helység gyermekeit 
megajándékozta.

Publicisztikai tevékenysége turisztikai tárgyú. Kutatási ered
ményeit, körútjainak látnivalóit könyvekben, valamint az EKE 
folyóiratában az ERDÉLY-ben közölte. Kalauz biharfüredi 
kirándulásokra című könyve, amely 1903-ban jelent meg, 33 
kirándulást, nagyobbrészt körutat ismertet. A Révi Zichy -  
cseppkőbarlang című ismertetője 1905-ben jelent meg az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület kiadásában. Útivázlatok Móczopotámiából 
című cikksorozatát az ERDÉLY közölte. (1901-1902-1903). 
Ebben az Erdélyi Szigethegység csaknem minden természeti 
szépségét leírta.

Természeti szépségeket feltáró és bemutató páratlan tevé
kenysége, valamint mai értékrendünkkel nehezen mérhető 
áldozatvállalása emelik őt az Erdélyi Kárpát-Egyesület legtisztel
tebb tagjai közé. Az Egyesület 1997-ben megemlékezett Czárán 
Gyuláról, születésének 150 éves évfordulójáról. Az ünnepség 
nagy részvétel mellett Menyházán zajlott le, melyet két napos 
emlékűt követett a Bihar gerincéig a Czárán emlékúton. Ez az 
emlékűt, mivel jelzéseit felújították, újra él. Az Erdélyi 
GYOPÁR Szerkesztősége 1997-ben Czárán Gyula emlékszámot 
adott ki. (1997/3-as szám), az EKE Vezetősége Czárán Gyula 
OKLEVEL-et létesített, melyet az arra érdemes turisták kapnak.

Mi, mai erdélyi természetjárók, a Biharban járva, még akkor 
is, ha az egykori nagyszerű építmények jórészt elpusztultak, MA 
IS CZÁRÁN GYULA ÖSVÉNYEIN JÁRUNK, AZ Ő SZELLE
MÉT IDÉZZÜK!
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Befejezésképpen álljon itt egy intelme:
„Ha együtt indultok, úgy menjetek végig,
Ne hagyd el társaid, akármi történik!”

Kortársunkról, a két éve tragikus körülmények között elhunyt 
Gyurka Lászlóról meghatódás nélkül nehéz beszélni. Ő a közel
múlt erdélyi közéletének volt a mindenese.

Mérnöki képzettsége és technikai érdeklődése ellenére a 
történelem, a hon-, és táj ismeret terén szerzett érdemeket. 
Életcéljának tekintette nagy elődeink emlékhelyeinek a felku
tatását és emléktáblákkal való megjelölését. A cél érdekében 
szorgalmazta és megvalósította a különböző erdélyi egyesületek 
összefogását. így kaptak emléktáblát az Ő ügyködése folytán Dr. 
Tulogdy János, Jósika Miklós és Kőváry László Tordán, Zeyk 
Miklós Ajtonban, Tokaji János Marosbogáton, Szongott Kristóf 
Szamosújváron és szentkatolnai Bálint Gábor a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Katedráján. Mindezeknél az emlék
hely megjelöléseknél Ő mint kezdeményező, vagy a kivitelező 
munkálatokban résztvevő működött közre. Ez azért volt lehet
séges, mert tagja volt a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társa
ságnak, a tordai Jósika Miklós Művelődési Társaságnak, az 
„Armenia” Örménymagyarok Baráti Társaságának, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület Bölcsészeti-, Nyelv-, és Történettudományi 
Osztályának, a Piarista Öregdiákok Baráti Körének, az Apáczai 
Csere János Öregdiákok Baráti Társaságának és a 49. sz. 
„Reményik Sándor” Öregcserkészcsapatnak.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület újraalakítását kezdeményező 
Bizottság tagjaként 1990 február 14-én a Választmány alelnöke 
lett, 1997 március 5-től az EKE Kolozsvári Osztályának elnöke. 
Ebben a minőségében rövid idő alatt ígéretes szervezési 
intézkedéseket léptetett életbe, többek között megalakította a
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Szabó T. Attila nevét viselő Anyanyelv Ápoló Kört, előterjesz
tette a szakosztályok új beosztását.

Az Egyesületen belül minden fontos tevékenységben részt 
vett. Hatalmas feladatot vállalt magára, amikor bekapcsolódott 
az Első Téli Kárpátkoszorú Expedíció völgycsapatába 
1995-1996 telén. A völgycsapat feladata volt a Kárpátok 
vízválasztó gerincén előretörő expedíció időszakonkénti ellátása 
élelemmel, fűtőanyaggal és az útközben elhasználódott vagy 
meghibásodott felszerelésekkel. Nehéz elképzelni azt a 
felelősséget, ami a völgycsapatra hárult. A tél folyamán társával 
Nagy Lajossal csaknem szüntelen úton voltak telerakott terep
járójukkal. A rendkívül zord tél (csúszós utak, ködök, széldöntött 
erdőrészek) körülményei között megtett viszontagságos és veszé
lyes útsorozatuk az al-dunai Orsovától a Radnai havasokig tar
tott. A több ezer kilométeres út, a szállított utánpótlási anyagok 
és felszerelések be-, és kirakodása, a gerinccsapattal való találko
zások megszervezése, mind nagy figyelmet és kitartást, pon
tosságot követelt a résztvevőktől. A máig páratlan vállalkozás 
sikeres befejezése után a magyar kormány kitüntetésben része
sítette az expedíció tagjait, így Gyurka Lászlót is, aki a Hon
foglalási emlékérem sorozatot kapta meg 1997. február 14-én.

Kitűnő ismerője volt Kolozsvár és Erdély műemlékeinek és a 
Házsongárdi temető híres embereket takaró síijainak. Számos 
csoportot vezetett városnéző és temetői sétáikon.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Országos Vezető Tanácsának 
határozata alapján emlékét a Bihar hegységben vezetett évenkén
ti emléktúrával ápoljuk.
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Tarisnyás Csilla 
Pro Armenia Alapítvány

Az identitási jelenségek szociálpszichológiai vonatkozásai.

A problémakör rendkívül bonyolult és sokrétű, ebben a tanul
mányban nincs módomban elemezni a magyar, román, vagy 
örmény nemzeti identitástudatot külön-külön. A vizsgálat, 
amelyre a tanulmány épül, feltáró jellegű, ugyanis számos aspek
tusa eddig ismeretlen volt.

Az identitástudat, a nemzeti hovatartozás diffuzabb módon 
szerveződik, és általában későn jelentkezik. A kommunizmus 
szellemi terrort jelentett, és sikerült elültetnie az emberi lelkek
ben a hamisságot, a Csausescu-korszak a golyók helyett a mega
láztatást használta, nyomában nem holttestek maradtak, hanem 
megbélyegzett emberek. Ebben az országban elvesztettük azt a 
felbecsülhetetlen értéket, hogy eredetiség.

A nemzeti azonosulás az egyéni identitás összefüggésrendsze
rében ragadható meg. Egyéni identitásnak az illető személy 
mindazon ismereteit és képességeit nevezzük, amelyek által 
érvényt szerez saját értékeinek és érdekeinek a társadalmi kom
munikáció és cselekvés rendszerében.

Az egyén identitása a komplex társadalmakban bonyolult, és 
ebben szerepet játszanak a kívülről jövő, ideológiának nevezett 
információs hatások, amelyeknek megvannak a maguk erkölcsi, 
intellektuális és eszmei összefüggései. Az egyén értékrendszerét, 
attitűdjeit, viselkedési modelljeit, erkölcsi és gondolkodássémáit 
az ideológiák alakítják, amelyek a társadalom antropológiai 
értelemben vett kultúrájának részei. Közülük a nemzeti ideológia 
a legáltalánosabb, amely Csepeli György értelmezésében az a
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történelmileg kialakult és kollektíve osztott tudáskészlet, amely 
változó mértékben, megelőző etnocentrikus képzetekre épülve, 
azok társadalmi-, lélektani örökségeként elgondolhatóvá, 
átérezhetővé és kimondhatóvá teszi a nemzeti csoporthoz való 
tartozást annak tagjai számára.

A nemzeti identitás azon alapul, hogy az egyének a nemzeti 
ideológia társadalmi működése eredményeképpen saját mikro
világukban, úgynevezett életvilágukban viselkedési szokásokat 
és attitűdöket alakítanak ki. Ez teszi lehetővé, hogy szociálpszi
chológiai értelemben csoportként működjenek, amelyek a 
nemzet csoport tagjait egyéni identitásuk részeként sajátos 
módon megkülönböztetik. A nemzetnek nevezett szimbolikus 
univerzum tagjai többé-kevésbé ismerik azokat a forgató- 
könyveket, tematizációkat, amelyeknek segítségével a nemzeti 
„rituálékban” résztvevőként viselkednek.

Természetes vagy spontán, tudatos, valamint ideologikus 
nemzeti identitás formák különböztethetők meg. Az Allport által 
leírt nemzeti, etnikai sztereotipizáció fogalmi rendszerében mi a 
pozitív és mi a negatív szociális identitás. Az egyén értékrend
jének megismerésével az a cél, hogy feltáljuk a nemzeti identitás 
hagyományokhoz és a modemitáshoz kapcsolódó értékei közötti 
összefüggéseket.

Az identitás gyökerei, mint szociológiai fogalom. Az ázsiai 
kultúrákban az önismeret, a hovatartozás domináns szerepet ját
szik, nem ugyanez történik ma a nyugati világban. Breackwell 
úgy határozza meg az identitás szociopszichológiai kontextusát, 
mint egyének közötti hálózat kiépítése, csoporton belül és cso
porton kívüli kapcsolatok létrehozása. Modem fogalomban nap
jainkban ez a rendszer a civil szerveződések szférája által 
működik. Hogyan működik ez a hálózati rendszer? Miért jelenik 
meg a manipuláció és mi a célja? Milyen kontextusban
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tekinthetem pozitív illetve negatív megnyilvánulásnak a manipu
lációt? Megjelennek a másodlagos, harmadlagos identitási jelen
ségek. Mire érdemes odafigyelni? Kisebbség a kisebbségben 
nem jöhet létre. Az identitástudatnak létezik egy értékrendszere. 
Ezáltal kivédhetjük a kisebbség létrejöttét a kisebbségben. Talán 
ez lehet a bizonyos földrajzi környezetben létrejött civil szer
veződések perspektívája.

A jelenkor problémái után jóleső érzés és megnyugtató a múlt
ba visszatekinteni. Az Armenia 1891-es évfolyamában Vojna 
Károly így ír az örményekről. „Csak azt lehetne elmondani, hogy 
az örmények derék polgárai a hazának, ezt pedig amúgy is tudja 
mindenki.” Bárány János 1890-ben a következőt publikálta szin
tén az „Armeniában”: Miután Örményország elvesztette önálló
ságát, fajrokonaink igen sok zaklatásnak és üldöztetésnek voltak 
kitéve. Ennek aztán természetes következménye az lett, hogy egy 
része iparkodott elmenekülni, békésebb hazát keresni, hol 
legalább élete és vagyona biztonságban legyen. így szóródott 
szét egy nagy keresztény nemzet a világ különböző részeire és 
állandóan megtelepedett ott, hol helyzete csak bár tűrhető volt. Itt 
az új haza fiának vallotta magát és igyekezett a helyi viszo
nyokhoz alkalmazkodni. Azonosította magát mindenben azon 
nemzettel, mely őt befogadta, elsajátította nyelvét, szokásait. 
Csak egyet tartott meg abból, mit ősi hazájából magával hozott 
épen, mély és rendíthetetlen vallásosságát.
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Bálint Tibor író

Örmény-magyar kötődés

Talán a sors rendelése volt, hogy már serdülő koromtól közöm 
legyen az örménymagyarokhoz, hogy ők felfedezzenek engem, 
és én mindmáig ragaszkodjam hozzájuk, és szívembe fogadjam 
őket. Történt pedig, hogy a negyvenes évek elején egy derék, 
kezdeményező szellemű, okos és határozott fiatalember, egy kol
légista, azt vette a fejébe, hogy föl kell kutatni a szegényebb 
településeken a talentumos gyerekeket, s be kell hozni közülük 
néhányat a kollégiumba, hogy a diákok összeadott pénzén ingyen 
tanuljanak. Ez a lángoló lelkű ifjú, amint megtudtam, az örmény 
származású Szentpétery László volt.

Nosza megkezdődött a tehetségkutatás, amelyet a mélyen szo
ciális érzelmű, jóságos Nagy Géza tanár úr rögtön fölkarolt és 
irányított. így fedeztek fel engem is egy külvárosi viskóban. 
Tizenegy éves voltam akkor, azon a nyáron fejeztem be a 
negyedik osztályt, s Nagy Géza tanár úr, miután új ruhát varratott 
nekem, kézen fogva vezetett be a kollégiumba, hogy aztán 
lefekvéskor reám terítse otthonról hozott paplanát. Szentpétery 
László azonban eltűnt, nem ismerhettem meg közelebbről sor
som első formálóját, amit mindmáig sajnálok. Az hírlett róla, 
hogy a magyar színház előtt egy csoport férfival összeterelték, 
elhurcolták a Szovjetunióba, és többé nem került elő.

Később, mikor megismertem Kovács Júliát és nőül vettem, 
megesküdtem volna, hogy örmény lány. Pedig csak kis részben 
az, de rengeteg fekete haja, kissé fiús orra és több más jegy erre 
utalt: határozott fellépése, igazságérzete, bátorsága, rendkívüli 
szervezőképessége, ragaszkodó természete ezt sugallta...

Életem során sok örmény-magyar barátom volt, bizonyos lelki
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adottságok alapján vonzódtunk egymáshoz. Rólam azt beszélték, 
hogy ínyenc lévén bizonyára belekóstoltam az örmény ételekbe, 
ízekbe, innen a vonzalom. Ebből csak annyi igaz, hogy amikor 
egy amerikai nagyvendéglős, Kövi Pál kérésére szakácskönyvet 
szerkesztettünk, az örmény konyha titkainak egyik legjobb 
ismerőjét is meghívtuk munkatársaink közé és Tarisznyás 
Márton, valamint Fejér Anikó valóban sokféle étellel megis
mertetett bennünket az Erdélyi lakoma című szakácskönyvben.

Érdekes, hogy íróbarátaim is főleg közülük kerültek ki, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem: Fodor Sándor, Lászlóffy 
Aladár.

A szerkesztői pályán szintén felbukkant életemben egy 
örménymagyar, Murádin Jenő, aki ma is közel áll a szívemhez a 
Napsugár munkatársai közül, noha én nyugdíjba vonultam és 
csak ritkán találkozunk. Megszerettem külső és belső tisz
taságáért, őszinteségéért, segítőkészségéért, megbízhatóságáért. 
Az írói pályán pedig egy kedves örmény lány, Esztegár Ildikó 
volt az egyik legőszintébb kritikusom: én olvastam elsőként a 
verseit, ő a novelláimat...

Mit tehetnék mindehhez hozzá? Azt, amin nagyon is meg fog 
az olvasó lepődni: az utóbbi években ismertem meg ennek a 
különös és eléggé tragikus múltú népnek a legtöbb képviselőjét. 
És tudják miért? Mert a lakásunk, amelyből a gyerekek már 
kiröpültek, ma az „Armenia”, az Örménymagyarok Baráti 
Társaságának a székháza, ahol a tagok, kolozsváriak és vidékiek, 
sőt még külföldiek is, mindig ünnepi hangulatban találkoznak. 
Néha pedig különleges, valódi örmény ételeket is fogyasztunk, 
mint például a heriszát.
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Bálintné Kovács Júlia
„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság

De mi is a herisza?
A gasztronómia, mint identitásőrző.

Ehhez a farsangi finomsághoz nekem kedves emlékem 
fűződik. Barátnőm és szomszédnőm, akiben Murádinok és 
Cheulok vére csörgedez, gyermek- és ifjúkorának egy részét 
Szamosújváron töltötte, ahol a háztartást a Murádin nagymama 
vezette, és főzte a hagyományos örmény ételeket. Mikor pár 
évvel ezelőtt egy február végi napon készültünk a székháza
vatásra, az ő ötlete és receptje nyomán, és hathatós segítségével 
készítettük el -  kb. 20 fő számára -  ezt az étket.

Alább közkinccsé teszem majd a receptjét és elkészítési mód
ját, de most Szongottot idézem:

„Vastag ételek: Heriszá. A jól megfőtt marha- vagy pulyka
húst finom szálakra tépik, azután főtt búzával és rántással ele
gyítve húslében egybefőzik. Ezt, mint alkalmi ételt, különösen a 
húshagyói napokon szokták készíteni”.

Mielőtt egy-két kipróbált receptet leírnék, néhány általánosabb 
dologról szeretnék szólani, mert tanulságosnak érzem őket. „Az 
örmény népet a szörnyű megpróbáltatások sohasem törték meg 
végleg. Nem vették el életkedvét, nem fosztották meg élni- 
tudásától, örömkultuszától, amelynek eredeti szakácsművészete 
is nagyon fontos eleme, összetevője, de eredője is!”

„Ez a szakácsművészet, ha nem is külön világrésze az 
egyetemes gasztronómiának, de önálló, eredeti szubkontinense. 
India cukra és erős aromájú fűszerei, Irán rózsakertjeinek méze,
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az előázsiai hegyek gyümölcsei, a megszámlálhatatlan nyájak 
országaiban kifejlődött tejfeldolgozás tudománya mind beleját
szott szakácsmüvészetébe. Amit például török édességként ismer 
a világ, azt mind konstantinápolyi -  sztambuli -  és kisázsiai 
örmény cukrászok műhelyében találták fel! Az úgynevezett 
törökméz, vagy törökpuliszka, halva, baklevé-pácslává, a sör
betek különböző fajai jórészt örmény eredetűek. De nemcsak az 
édességek terén, hanem zöldség- és húskészítményeikkel is 
iskolázták sok nép konyhaművészetét, mint ahogy vándorlásaik, 
hányattatásaik, kereskedői utazásaik során ők is eltanultak sok 
mindent a megismert népektől, és a maguk konyhatech
nológiájához alkalmazva, beillesztették gasztronómiai kincses
tárukba” -  olvashatjuk az Erdélyi lakomában.

„A sok háború, az örökös utazások, de sajnos az állandó 
menekülési készenlét meg éghajlati és gazdasági tényezők is arra 
tanították meg az örményeket, hogyan lehet előállítani kis helyet 
igénylő, nagy kalóriaértékű, mégis ízletes és az elkészítés helyén 
feldúsítható tápszereket”. Ebből adódik a nagy hozzáértés a rend
kívül kalóriadús anyagok -  méz, dió, mák, mandula -  feldolgo
zásában, magvak, gyümölcs, gabona, (reformkonyha) a sűrített, 
összetett, „kompakt” ételféleségek felhasználásában.

„Tulajdonképpen ők már feltalálták a modem konzervipart, 
méghozzá annyival magasabb rendűén, hogy sem ártalmas kon
zerválószereket, sem fém-, vagy üvegdobozokat nem használtak: 
a chumt végeredményben a leveskocka egyáltalán nem kezdet
leges, hanem nagyon is előkelő őse”.

De az örmények nemcsak a tej- és zöldneműek, hanem a húsok 
eredeti konzerválási módjait is ismerték: a híres angadzsabur 
levesbe főtt „füleket” eredetileg szárított húsporból készült töl
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telékkel töltötték, mint ahogy elképzelésem szerint a heriszához 
való „hússzálakat” -  melyek cémavékonyságúak -  könnyen meg 
lehetett szárítani, a búzát vihették magukkal, s ezek aztán jól 
kidagadtak, ha tűzhelyhez és vízhez érkezett a vándor.

„Kevesen tudják ma már azt is, hogy a jellegzetesen közép
európainak tartott diós, mákos patkó vagy kalács, ami „bájglira” 
sivárult, az örmények tepsijében látta meg a napvilágot -  de egy 
kicsit másképpen”.

Ilyen régi, eredeti örmény diós-mákos kaláccsal várt bennün
ket 1999. augusztus 27-én Árkoson a vendégfogadó háziasszo
nya, mikor az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
szervezésében barangoltunk őseink földjén, és egyebek mellett 
az örmény-magyarok találkozóin vettünk részt, felkerestünk 
néhány örmény emlékhelyet, s alkalmunk volt ismerkedni Erdély 
ízeivel is. Mert így van ez itt nálunk. Megbecsüljük egymás 
gasztronómiai értékeit, átvesszük egymástól azt, ami jó, s így 
gazdaggá, változatossá lett az erdélyi konyha, s híre is van ennek.

Egy Angliában élő neves gasztronómus, Rónay Egon édesap
ja híres pesti vendéglőjében -  noha a család nem erdélyi szár
mazású -  mindig volt egy székely szakács, aki kizárólag erdélyi 
különlegességek készítésével járult hozzá a napi munkához. 
Rónay egy interjú alkalmával azt állította, hogy „a mi 
gasztronómiai világtörténelmünknek valójában három nagy 
konyhája van: a francia, mely a mai nyugat-európai fözéskultúra 
alapja; a kínai, a maga fantasztikus variációival és ötezer éves 
múltjával; harmadik pedig a transsylvániai konyhaművészet...”

A jelenlevők nagyon meglepődtek Rónay kijelentésén. 
Legtöbbje alig hallott Erdélyről, legfeljebb, mint Drakula földjét 
ismerték hollywoodi átköltésben.
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Dr. Szathmáry Lajos chicagói vendéglős, aki Erdélyből került 
az Újvilágba, s akit a Duna TV jóvoltából mi is megismerhet
tünk, boldog tulajdonosa a minden valószínűség szerint legna
gyobb magánkézben lévő gasztronómiai könyvgyűjteménynek. 
Csupán az Erdélyre vonatkozó írások és munkák több mint 350 
kötetet tesznek ki.

San Lazarro szigetén, az örmény mechitarista kolostorban -  
melyet szintén a Duna TV képernyőjéről ismerhettünk meg -  
értékes gyűjtemény található a XVII-XVIII. századi Erdélyben 
élő örményekről, szokásaikról, ételeikről. A régi levelek örmény 
és magyar nyelven íródtak, és számos kitűnő receptet is tartal
maznak...

Térjünk hát vissza az általános erdélyitől a sajátosan 
örményig, San Lazarróból Szamosújvárra -  Armenopolisba, 
hadd tudjuk meg, hogyan és mit fogyasztottak ott, no meg 
Ebesfalván -  Erzsébetvárosban, Csíkszépvizen és szerte 
Erdélyben örmény őseink?

,^4 magyar-örmény rendszerint bőségben él. Jó asztalt tart, de 
nem él a hasának. Naponta háromszor eszik: reggel, délben, 
estve. A reggeli rendesen kávé (szereti a kávét; ő honosította meg 
ezt Európában); az ebéd három és a vacsora két (ritkán egy)tál 
ételből áll. (...) Ha vendége van, ozsonnát is eszik. (...) Egyik 
legszebb szokása a vendégszeretet. Ha délelőtt jö tt a vendég, 
megkínálja szilva-, seprőpálinkával vagy rozsolissal, mely mellé 
vagy mazsolával kevert mandulát, vagy páchlávát, vagy fehér 
kenyeret, sonkát és vékony, finom szalonnát tesz. (...) Délben és 
estve bort iszik, -  de mérsékkeV\

,JLegtöbb örmény asszony ő maga főz: megtanította anyja 
mielőtt férjhez adta volna. Kitűnő az örmény konyha: ezt mond
ják  azok is, kik nem születtek örményeknek (...) Az, ki egyszer
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megkóstolta az örmény ételt, szívesen odaül más alkalommal is 
az örmények asztalához” -  írja Szongott Szamosújvár szab. kir. 
város monográfiája című munkája negyedik kötetében, melynek 
címe: A magyarországi örmények ethnographiája.

Na és mit tapasztalt a néhai erzsébetvárosi, majd csíkszépvizi 
plébános, aki Bárdizágban született -  Konstantinápoly mellett - ,  
és San Lazarro szigetét hagyta oda, hogy szolgálja évszázadokkal 
korábban idetelepült ősök késői leszármazottad? Megtudjuk 
1930-ban kiadott „Vörös hold” című könyvecskéjéből.

,yAz erdélyi örmény nők gazdasszonyságukban megőrizték a 
tradíciózus örmény szokásokat; ők tudják, melyik ünnepen kell 
páklávát, heriszát, kátát, táhtáhalvát készíteni. Nem csoda, ha a 
magyar férfiak szerettek örmény nőt venni feleségül, mert tudják, 
hogy velük könnyen lehet boldog és meleg otthont teremteni. Az 
örmény anya a fa ji jelleget átruházza gyermekeire, és azért van, 
hogy többször találkozunk félvér örmény arcú emberekkel. De 
mégis az idő és a környezet évről-évre letörül valamit az örmény 
lelkületéből; és sajnos, biztos vagyok, hogy ez a 250 éves 
örménység, végeredményben be fog  olvadni a többségbe, mint a 
múltban az örmény környezetben összeolvadtak a bartok, 
görögök, perzsák és zsidók is.

Az örmény harangok ma vagy holnap ezt a szomorú tényt 
fogják elsiratni...”

Na de ne szomorkodjunk, hanem annak örömözzünk, hogy ma 
már világjelenség a „gyökerek” felkutatása, s mi erdélyi örmény- 
magyarok talán éppen az ízek hajszálgyökerei révén jutunk 
közelebb a „törzshöz” és ismerhetjük meg örmény őseink kivéte
les kultúráját, történelmét, legenda és mesevilágát...

Boduiján Magardics (János) atya -  mint általában az örmé
nyek, természetesen maga is jóhumorú, szellemes ember volt 
(gondoljunk a jereváni rádió tudósításaira), és nem akarna ben
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nünket elszomorítani. Az ötvenes évek elején egy május elsején 
a csíkszépvizi templomban így zárult a prédikáció:

k e d v e s  hívek! Mondotta nekem, ismertek Ti ki, a komosita 
titkár, hogy én nektek ma prédikálni a béke. Hát Krisztus Urunk, 
amikor harmadnapon feltámadott, nem mondotta azt, hogy alá- 
szolgájá, vagy azt, hogy jónapot. Azt mondotta: Béke veletek. Én 
is ezt mondom most nektek. Ámen.”

Boduiján atya, ötvenéves papi jubileumára eljött Bukarestből 
egy örmény főpap, aki magyarul nem tudott, a románon kívül 
ellenben több idegen nyelven beszélt. Nagy esemény volt 
Szépvízen. Az örmény konyha világhírű, sok mindent készítettek 
az örmény feleségek. A főpap nagy gurmann lévén, kíváncsi volt 
a receptekre. Dajbukát Sári próbálkozott felelni. Románul majd
nem semmit sem tudott. Következett a főpap kérdése: Sprechen 
Sie deutsch? Ein wenig, de annyi maradt. Aztán: Parlez vous 
fran9ais? Un peu, ez sem volt elég. Eztán végülis olaszul 
próbálkozott az atya: Parlato italiano? Amire spontán jött Sári 
szájából, hogy Impotento detto!

Mindezt dr. Bogdán Rajcs Zsolt, sepsiszentgyörgyi tagtársunk 
írta meg, aki akkoriban Csíkszépvizen volt orvos. Tőle tudjuk azt 
is, hogy amikor szavazás útján a Saar-vidéket Németországhoz 
csatolták, Bodurjan atya vitte a hírt: „Hallotta? Szárhegy* vissza
került Németországhoz! Irigyeltük a Szárhegyieket,, -  vallja be 
utólag a doktor ú r... (* Szárhegy Gyegyószentmiklóstól 4 km-re 
fekvő helység, ahol a híres Lázár kastély van.)

Szóval vissza a fakanálhoz, az élet örömeihez, hadd dicsérjük 
még az örményeket és konyhájukat, őszintén magunkévá téve 
Herrmann Antal gondolatát, miszerint „hazai örménységünk az a 
nagy nyereség, amelyet mintegy kárpótlásul kaptunk a gond
viseléstől a török pusztítások után”.
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„Az örmény egyáltalán a jól élés embere, innen van, hogy 
talán egy nemzet konyhája sem oly ízletes, mint az örményé, és 
a nép tudatává lett, hogy a ki angadsaburát megízleli, az 
bizonyára szeretni, becsülni fogja.” — írja Ávedik Lukács a helyi 
plébános, Erzsébetváros monográfiájában.

Lehet, hogy ügyes örmény háziasszonyok gróf Teleki Sándort 
is „megétették”? Merthogy így írt: „Nemcsak rokonszenwel, de 
szeretettel viseltetem az örmény nemzet iránt. Annyi sok emlék 
köt egyeseihez gyermekségem óta; (...) Rám is nehezült a sors 
keze, s ha bekövetkeznék az -  amitől Isten mentsen! - ,  meg nem 
állnék Szamosújvárig. El fognak ott engem tartani, és nem fogok 
éhezni, amíg churutleves, ángádzsábur, bozsenyica, piláf, dáláuzi 
lesz. Márpedig ezek addig fognak tartani míg az égen egy ragyo
gó csillag lesz!”

Hogy Teleki Sándor hol és ki által ismerkedett meg az örmény 
ételkülönlegességekkel, azt még nem kutattam ki, de Kövi Páltól 
tudom, hogy Erdély lakói bármilyen nemzetiségűek voltak is, 
mindig érdeklődtek az örmény konyha iránt, kedvelték és becsül
ték. Említésre méltó, hogy a régi magyar nemesi konyha a fűsze
rezés, és például a méz változatos felhasználásának módjában 
tart némi kapcsolatot az örmény konyhával.

Az Erdélyi lakomában a szerzők az erdélyi örmény konyhával 
foglalkozó fejezetnek ezt a címet adták: Az ángádzsábur 
nyomában...

Hát gyerünk! Hogyan készül ez a bűvös étek, ez az 
ángádzsábur, amely minden valószínűség szerint a legismertebb 
a sajátos örmény konyhából?

Több leírásával találkoztam. Ez talán azért lehetséges, mert 
Erdély-szerte még mai napig is sokfelé főznek, sütnek örményes
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ízű ételeket, és a legjellegzetesebb örményes ételízesítő a churut. 
Sok helyütt úgy hiszik, hogy ha a húslevest, általában a második
harmadik napon újrafelfőzöttet churuttal, tejfellel ízesítik, az már 
ángádzsábur leves. Pedig nem így van. Hallgassuk meg a 
legilletékesebbet, Szongott Kristófot, akinek szintén az a véle
ménye, hogy nemcsak ízletesebb, de többféle étket is esznek 
azok az örmények, kik az ősi hazából kivándoroltak: ugyanis 
elfogadták azon népektől, kiknek szomszédságában laktak, a 
maguké mellé még ezeknek is legjobb étkeit.”

„Levesnek ételeink között legelső az ángádzsábur (ágáncs = 
fül és ábur (ábrel tőből) eledel -  szavak összetétele). Itt előbb a 
fő alkotó részről a churutról szólok. Ez így készül: Döbörkébe 
gyűjtenek főtt, oltott tejet nyáron, ezt naponként bár kétszer 
felkavarják, hogy megsavanyodjék. Három-négy hét múlva aztán 
üstben -  melyben apróra vagdalt petrezselyem-, egy kis tárkony- 
és zellerlevelet tesznek -  kifőzik. Ezután kúp alakú darabokban 
megszárítják. Ezt megreszelve és tejföllel vegyítve használják.

A laskatésztát kis négy szögű darabokra vágják, minden darab
ba apróra szeldelt húst tesznek és sajátságos módon össze
foglalják. Minthogy így a tészta mintegy fül alakot nyer, 
örményül füllevesnek (ágáds-ábur) nevezték el e tápláló, ízletes 
és közkedveltségű nemzeti ételünket. A megmaradt húsból kis 
gömböcskéket -  dolváth -  csinálnak. Azt tartották régen, hogy 
az, akinek tálaláskor a dolváthból jutott, szerencsés lesz. (A 
törökben: deolveth = szerencse.)

Ezt a tésztát húslében megfőzik, aztán a churuttal megsa
vanyítják. Csinálnak bojtos ángádzsáburt is, de ezt nem húslében 
főzik, és a négyszögő tésztadarabokba nem apróra szeletelt húst, 
hanem rántottét tesznek. A bojtos rizskása levest is szokás chu
ruttal savanyítani. A bojtos levesekbe gombát is tesznek.
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Tukmáds: churuttal savanyított bojtos leves, mely laskára 
vágott tésztából áll. Churuttal savanyítják az úgynevezett filákot 
is (filák arab szó, vagdalék, metélt), ez a disznógömböc, levesbe 
aprítva.

ízelítőül most jöjjenek a mai receptek.

Jámez

Fiatal kecske bordás részét kicsontoljuk. Enyhén besózzuk és 
borsózzuk. Félretesszük. Tehát egy fél kecske bordás részéről 
van szó.

4-5 fej hagymát (jó nagyokat) zsírban üvegesre megpirítunk, 
melyeket apróra vágtunk. Külön rizst zsíron megpirítunk és 
megfőzzük félig. Három rész hagyma és egy rész rizs legyen. 
Külön apróra vágott kecskehúst is megpárolunk puhára. Ezeket 
összevegyítjük egy edényben, hozzáadva borsót, sót, petrezsely
met és paprikát.

A bordamentes kecskehúst, amit előre elkészítettünk már, 
ezzel a töltelékkel töltjük meg. Szépen összevarrjuk. Olyan lesz, 
mint egy vastagabb szalámi. Tepsibe helyezzük. Vizet és zsírt 
teszünk alája és forró sütőben kb. 1 órát sütjük meg-megön- 
tözgetve gyakran a tepsi alján levő zafttal.

Szép pirosra sütjük.
Nagyon finom örmény ünnepi étel. Csak melegen 

fogyasztható! Körítés nélkül esszük, mivel a benne levő rizs 
pótolja a körítést.
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H erisza

Háromnegyed kilogramm marhahúsból -  lehet pulyka is -  
finom húslevest készítünk jó sok zöldséggel. Ha a hús jól 
megfőtt, kivesszük a zöldséget is a levesből.

Másnap, amikor a hús jól megdermedt, nagy darabokra vágjuk 
(ezt a mennyiséget 3-4 darabba), és rostjaira tépjük szét. Ez na
gyon sok időbe telik. Amíg ezzel foglalkozunk 1 és fél kg búzát 
főni teszünk a húslevesbe. A húsleves egy részét (kb. 1 és fél 
liternyit) félreteszünk. Erre még szükségünk lesz. A fövő búzát 
megkavargatjuk. Addig főzzük, amíg a búzaszemek kezdenek 
megpattanni, hogy ne legyenek kemények. Majd szűrő segít
ségével átmossuk, hogy ne maradjanak nyálkásák.

Ha a főtt marhahúst sikerült szálára (rostjaira) szétszedni, egy 
nagyobb lábasban összevegyítjük a főtt búzával és a félretett 
húslevessel felöntjük.

Rántást készítünk vagy 7-8 evőkanál (jól kimérve) lisztből, de 
csak olajjal készüljön. Ha megpirult a rántás, ha még van 
húsleves, ezzel felhígíthatjuk és a fövő búzás keverékbe öntjük. 
Ezzel is főzzük pár percet.

Sózzuk, borsozzuk tetszés szerint.
Ezt az örmény eledelt hidegen és melegen is fogyaszthatjuk. 

Ha melegen akarjuk fogyasztani, szokás a tetejére hagymás, 
paprikás olajos pergelést tenni és villával fogyasztjuk.

Olyan sűrű kell, hogy legyen, mint a tejberizs.

Murádin nagymama receptjeit
leírta Kruzsnyiczkyné Keller Rózsika.
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Szamosújvár 1848/49

Gróf Teleki Sándor vallomása

Bem tábornok Szamosújvárt hagyta utócsapatát Kiss Sándor 
parancsnoksága alatt; én melléje voltam rendelve; parancs volt 
másnap őt követni és Kolozsvárt vele csatlakozni.

Karácson napját (1848) Szamosújvártt töltők, vigan lakmároz- 
va; ilyen dáridót nem ültem soha; minden tekintélyes polgára 
Szamosújvár városának ebédre hívott, s kért nála enném meg a 
karácson kalácsát, dúsan kimozaikozva malogaszőlővel; minden
ki meghívását elfogadtam; restelltem a szíves meghívásokat visz- 
szautasítani.

Délelőtt hozzám jön Kiss Sándor, és azt mondja:
-  Druszám! Én megszöktem hazonnan; az örmények meg van

nak bomolva s mindegyik azt akarja, hogy nála ebédeljek; te hol 
leszesz? Én is oda megyek.

-  Kinek a meghívását fogadtad el?
-  Egyiknek sem.
-  Én meg ellenkezőleg mindegyikét elfogadtam.
-  Hát már most mit fogsz csinálni?
-  Van-e időd?
-  Van.
-  Úgy elmegyünk mindegyikhez. E percben kopogtat be 

Placsintár Bálint, apámnak igen jó embere.
-  Azért jöttem -  mondá -  hogy ebédre vigyem; az ezredes 

úrhoz is lesz szerencsém?
-  Nem oda Buda, lassan a testtel, Bálint bácsi! Nem úgy verik 

az örményt; halljon okos szót: minket itt olyan szívesen fogad
nak, hogy húsz helyre hívtak meg ebédre. Húsz gyomrunk nincs, 
de húsz helyre elmehetünk; magoknál megesszük a levest, 
Gajzágóéknál a húst, Simayéknál a káposztát, Szappanyoséknál
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a tésztát, Verzáréknál a pecsenyét, a többieknél a konfektet, s 
visszakerülünk oda, ahol a legjobb bor van; így nem bántunk 
meg senkit, s szent a békesség.

-  Nem -  mondá meghatottan Bálint úr - ,  nem, a feleségem a 
pecsenyét nem engedi el; hizlalt pulyka ujjnyi szalonnával, szopó 
bárány karácson napján.

-  Nagy ritkaság -  mondám meglepetve -  ez ugyan húsvéti 
sült, de ha jó kövér, döfi karáncsonkor is; tehát a pecsenyét 
maguknál esszük meg; áll a vásár, úgy-e? De már most legyen 
szives és rendezze az ambuláns ebédet.

-  Igen -  mondá Kiss -  ezennel kinevezem gyomrunk táborkari 
főnökének. Bálint úr távozott, mi nyakunkba vettük az útczát 
mint egy cigány banda; nem húztuk, de ettünk mindenütt.

Midőn a negyedik vagy ötödik helyről kijövünk, Kiss karon- 
fog, s félrevezetve halkan mondja:

-  Druszám, én nyomot vesztek, te maradj velők; gyűlőt 
veretek s egy óra múlva indulunk; nyergeltetek nálad is; ez nincs 
jól így; amit velünk tesznek, azt teszik a legényekkel is. Ha itt 
maradunk, egy óra múlva csak a rabok lesznek józanok 
Szamosújvár * városában.
(* B. Kovács Júlia megjegyzése:
Szamosújváron volt és van Erdély egyik legnagyobb börtöne. Rózsa 
Sándor is ott raboskodott, ott is temették el a rabok temetőjében.)

Kiss Sándor kereket oldott. Mi éppen a kövér pulyka és a 
szopós bárány felett tartánk holocaustot, melyben a tűz szerepét 
mi vivők, midőn egyszerre trombita harsog, dob pereg. Nagy 
ijedség Jerikóban; egy bátor hazafi elkiáltja magát: „Jönnek a 
németek!”. Villa a kézből, falat a szájból tányérba hull. Általános 
rémület: arcok sápadása, reszkető ajkak. Az ajtó nyílik -  Kiss 
ezredes megjelenik, mint Samiel a bűvös vadászban:

-  A tábornok úrtól kaptam parancsot, hogy rögtön induljunk 
utána; Isten áldja meg önöket!
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A kedélyek lecsillapultak.
Magunkkal vittük a vendégszeretet látható jeleit; a baka nyal

kán lépdelt dobszóra, a huszár kényesen tartotta lovát; a két ágyú 
mint karikacsapás sírult a fagyos úton.

Kiss Sándor kardjával szalutált, a város elkiáltá: „Éljen a 
haza!”, és mi haladánk.

Magyar Polgár, 1881. március 21.
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Szongott Kristóf sírja a Székesegyház alatti kriptában, 
Szamosújvár





Fancsali János zenetörténész
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyházi és világi zenei élet Szamosújváron 
a múlt század második felében

Örömmel hallottam a második örmény-katolikus egyházi kon
ferencia hírét, majd azon gondolkodtam, két éve, az első össze
jövetelünkön elhangzottak mennyiben fogantak meg, valósultak 
meg, változtak javunkra. Igaz, ezen első konferencia anyagát 
csak most sikerült mindenki számára elérhetővé tenni, de bízom 
benne, hogy a mostan elhangzó felszólalások hamarabb terjednek 
és hasznosíthatóak lesznek. Hasznosíthatóak, hisz elvünk nem 
egy meddő elméletieskedés, hanem a lehető legkonkrétabb 
kérdésekre adott válasz, a mai élő erdélyi származású magyar
örmény katolikus vallásúak tennivalói és azok megoldása 
ügyében.

Zenei szempontból, előző alkalommal megemlítettem: az er
délyi örmény katolikus egyház zenéje teljesen egyedülálló, 
értékei ritkaságszámba menő dokumentumok, okvetlen féltve 
őrizzük őket. A már befejeződött asszimiláció után, immár 100 
éve egyházi zenénkben is megjelent a megható ragaszkodás 
gyökereinkhez, mindaz ami ma Erdélyben az örmény-katolikus 
szentmiséken, ünnepeken elhangzik örmény nyelven. E gyönyö
rű, felemelő lelkiségnek szomorú, durva ellentéte mindaz, ami 
fenyegetően közelít ma felénk, épp az ősi, autokefál örmény 
egyház részéről. És még mindig Erdélyben jobb a helyzet! Hisz 
Budapesten, keleti testvéreink kiutálják a katolikus templomok
ból a katolikus híveket, és ebben a mechitarista plébános is köz
reműködik. Ezek után, ki tudna ma felszabadultan énekelni Isten 
házában, feledve a földi élet apró nyomorúságait, a transzcen
dens felé reményt, szeretetet közvetítve.
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A ma dolgai mindig a tegnapban gyökereznek, ezügyben alig 
van változás: a szamosújvári Örmény Múzeum anyaga már 
nincs, a budapesti hasonló Múzeum és Könyvtár zár alatt és ide
gen kézen, kutatási tilalommal sújtva. A kutatható anyag tehát 
zenei téren nem bővült, de megtörténtek az első lépések 
zenetörténelmünk feltárása érdekében. Kis öröm, hisz az elmúlt 
100 év alatt közösségi létünk is igencsak felhígult, és így min
dennap egyre szegényebbek vagyunk mindazzal, amit öregeink 
nem tudnak, már nem képesek nekünk elmondani, átadni. 
Gyűjteni is kell, de elsősorban amit sikerült összegyűjtenünk, azt 
minél hamarabb feldolgozni és publikálni. A múzeumok, és ezt 
újra elmondom, semmilyen garanciát nem jelentenek a megőr
zés, kutatás biztonsága szempontjából.

Jómagam ígérem, minden tőlem telhetőt megteszek a kutatá
saim során szerzett ismeret közkinccsé tétele érdekében. 
Beindítottuk az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatot, 
melynek nyitókötete Viski Jánossal az erdélyi magyar- 
örménység legkiemelkedőbb zeneszerzőjével foglalkozik. 
Rendszeresen írok az ARMENIA-ban, a Művelődésben, az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetekben, nemrég indítottuk el a 
Magyarörmény Kulturális Lapok-at, mely tematikus jellegű 
folyóirat, egyik következő számát a zenének szenteljük. Készül 
Csíki Endre-tanulmánykötetem is. Kérem, mindazokat, akik 
munkámban segíteni tudnak, ez alkalommal is, a mostani kon
ferenciát kihasználva, tegyék meg észrevételeiket, ajánlataikat 
közös célunk érdekében.

Az erdélyi örmény katolikus zeneélet nem 1850-től számí
tandó, tehát a keret lazán kezelendő, hisz e században elsőként 
Gábrus Zachár Bécsben kiadott egyházi-énekes könyvét 
említeném, mely 1834-ben látott napvilágot a mechitaristáknál. 
Ötven évvel később, 1889-ben jelenik meg egy újabb gyűj
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temény, „Örmény egyházi énekes könyv” címen, melyben a 
Gábrus által szerzett dallamok mellett, Wagner orgonamester és 
Görög Kristóf is komponált.

A székesegyház felépítése, felszentelés után a város polgárai 
egy megfelelő hangszert szerettek volna beépíteni. De az orgona 
hosszú ideig készült: előbb a nagybányai Dobay Ferencet bízták 
volna meg, de végül a brassói Maywald Heinrich szerződött rá 
1846 nyarán.

Ebben az időszakban az egyházi zene Szamosújvárt az algim
názium, majd a gimnázium és persze a két elemi iskola révén vált 
ismertté a fiatalság körében, ők kapták meg azt az indítást, mely 
a későbbi polgárok liturgikus-zenei ismereteit megalapozta. 
Sajnos, ezt az igen fontos mozzanatot alig említik meg a króniká
sok, pedig ez volt a város zeneéletének alapfeltétele, hisz nagy 
tömegű bevándorlás, mely kultúrát hozott volna kintről a város
ba, nem történt. Heti 1 óra műének, és 1 óra egyházi ének volt az 
algimnázium tantervében, minden osztály számára. Itt, ebben az 
intézményben, mely 1792-től megszakításokkal, botladozva, 
elakadva, de végül 1897-ig fennmaradt, tanítottak az örmény 
székesegyház karnagyai. Közülük említésre méltó Gócs Ede, 
Zeffer Lukács, Berán János.

Ez a kettős szerepvállalás szimbolikus: egy 5.000 lélekkel szá
moló kisvárosban, mint amekkora volt a múlt század második 
felében Szamosujvár, nem is lett volna életszerű a világi és egy
házi zene vezetőinek külön-külön léte. A világi oldal biztos, ren
dezett működésű tényezője tehát elsősorban az iskola volt, mely 
évente 2-3-szor rendezett ünnepségem szerepeltette az ifjúsági 
énekkart. Egyházi vonalon, ugyanazon karnagy keze alatt készül
tek a hívek a vallási ünnepekre, a székesegyház kórusával, és itt 
bizonyára részt vettek a fiatalok is. A valós élet nem tűri meg az
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erőszakot, benne egyaránt megfért a vallási ünnep, a tanévzáró 
ünnepély, a bál, az otthon lezongorázott szalon-darab, sőt a 
müdal is. Ebben a biedermeier világban szerenádot adtak nem
csak hölgyeknek, hanem az érdemdús, idős férfiaknak is.

Ebbe a világba robbant bele az 1848-as forradalom, mégin- 
kább kiélezve az erdélyi örmények magyarsághoz való 
ragaszkodását. A fájdalom, mely következett, mindannyiunké 
lett, és vele együtt a tizenéves csend, silentium. Az enyhülés 
pillanatában azonban újra feléledt a kultúra iránti igény -  mega
lakultak a dalegyletek. Később, ezek egyesüléséből jött létre a 
Dal és Zene Egylet, és a század végén, az Önkéntes Fúvósze
nekar. Ezen társulások résztvettek a város összes ünnepén, kul
turális megmozdulásán, így tehát templomunk egyházi életében 
is fontos szerepet töltöttek be. Az egyszerű felsorolás is 
lehetetlen lenne, nemhogy fellépéseik mérlegelése, ezért inkább 
az eddig méltatlanul feledésben maradt személyiségek közül em
lítek, választottam ki egypárat.

Gócs Ede, valójában Gotsch Engelbrecht valószínű Morvaor
szágban született 1814 körül. Zenei képzettségéről nincs adat, de 
1837-ben a pesti Magyar Színház kórustagja, majd egy évvel 
később a kolozsvári színtársulat karmestere. Ekkor sok népszín
mű mellett, Donizetti: Szerelmi báj ital és Kreutzer: Tékozló- 
jából játsztak részleteket, végül egyetlen operabemutató (Bellini: 
Beatrice di Tenda-ja) főződik ekkor nevéhez, melyben Déryné 
lépett föl. Gócs Ede a következő években is Kolozsvárt maradt, 
hisz az 1840-41-es évad opera-bemutatóit is ő vezényli: Bellini: 
Sonnambula és Donizetti: Belisario, majd 1842 őszén ő is 
távozik, miután bemutatja Bellini: La straniera-ját és Donizetti: 
Gemma di Vergy-jét. A legnagyobb igazságtalanság persze 
Aradon éri. Tudniillik 1847 koratavaszán Aradon az általa
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vezetett társulatot rendkívül kedvezően fogadták. „Gócs társula
ta nemcsak, hogy jól fenn tudta tartani magát, hanem még a 
nemzetiségnek is nevezetes szolgálatokat tett. Népszerűvé tették 
a magyar színielőadásokat elannyira, hogy még hétköznapon is 
csak előváltással lehetett helyhez jutni. E térhódítás kifolyása 
volt Brünek Károly aradi polgárnak a város tanácsülésben kifej
tett hazafias javaslata, amelyben határozatilag kimondani kéri, 
hogy jövendőre csupán magyar színtársulat számára adassék 
csak ki az aradi színház.” A tanács díjtalanul átengedte a termet 
az általános kedveltségnek örvendő Gócs Ede színigazgatónak, 
aki 1848 elején szintén hónapokig zsúfolt házak előtt játszott. A 
magyar érzelmű, német ajkú polgárság hazafiúi indulatból 
tömegesen látogatta a színházi előadásokat, mintegy tüntetve a 
magyarság érzetével idézi fel azon időket Váli Béla. Azon az 
estén, 1848. március 17-én, Gócs társulata Don Cézár de Bazant 
adta. A színház már hét előtt zsúfolásig tele. Előadás előtt a 
fiatalság követelte a 12 pont felolvasását. Gócs színigazgató 
aggályos arccal jelenik meg a színpad előterén s kitérőleg nyi
latkozik, azzal mentegetőzvén, hogy a cenzor Lakatos Ottó nin
csen jelen. „Le vele!” kiáltotta a közönség. Gócs Ede visszalép, 
a függöny felmegy, de a színpad üres marad, végül egy fiatal 
olvassa fel a pontokat és a Nemzeti dalt. Majdnem felháborod
nánk e megfutamodó muzsikus hallatán, de olvassunk tovább: 
„Gócs Ede -  A szabadságharcban a 25. honvédzászlóaljnál szol
gál, őrmester, 1849. június 29. hadnagy. Valószínűleg a komáro
mi várőrséggel teszi le a fegyvert.” -  úja Bona Gábor hadtör
ténész, múlt évben megjelent tanulmánykötetében.

Igen, valamiképp megúszta a megtorlást, hisz 1850-51-es 
évadban újra a kolozsvári színház karmestere. Itt kezdetben alig 
adnak operát, de a kincses városban maradt az 1869/70-es évad 
kezdetéig mikor helyébe Jakobi Jakab jön. Gócs Szamosújvárra 
kerül, ahol az egyház kórusát vezényli, de egyidőben a görög
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katolikus tanítóképző és az örmény-katolikus algimnázium 
műének tanára. Az előbbiben 1893. őszéig, az örmény iskolában 
1874-től az 1894-es tanév végéig. Helyét Zeffer Lukács fiatal 
tanító tölti be pár évre. Ezidő alatt az egyházi éneket Csákány 
Adeodát és Novák Gerő tanították iskolánkban. Gócs Ede 27 évet 
élt Szamosújvárt, és 1898. február 5-én adta vissza lelkét 
teremtőjének. A 84 éves karnagy 9 napi szenvedés után ment el, 
itthagyva feleségét, Ilonát és gyermekeit: Ilonát és Irént, mikép
pen Lázár Bogdánt és nejét, mint sógort és sógornőt. Tehát 
második házassága összekötötte az örményekkel. Működése igen 
hatásos volt, sajnos sem az algimnázium évkönyve, sem 
Szongott Kristóf nem említi nevét, pedig kiérdemelte volna. A 
legutóbbi színészed Lexikon sem ismeri szamosujvári időszakát.

Utóda, Zeffer Lukács, ugyancsak megérdemli a méltatást, 
mert bár „csak” tanítóként működött, számtalan zeneszerzemé
nyével sokszor szerepelt a város különböző ünnepségein. Neki 
köszönhetjük a helyi Dal és Zene-Egylet 25 éves jelentését, 
melyet 1893. decemberében olvasott fel a város közönsége előtt.

A helybeli Kereskedő Dalkör, melyet Esztegár László vezetett, 
és a Voith Miklós elnökölte „Zenekedvelők Társulata” az 1860- 
as évek elején alakultak, és rövidesen egyesültek, megőrizvén 
Voith Miklóst az elnöki székben. Az előbb említett jubileumi 
ünnepség, mintegy lezárja a XIX. századot: december 26-án az 
ünnepségek reggel Istentisztelettel kezdődtek, melyen az 
Önkéntes Fúvószenekar és a Dalárda is szerepelt. Utána Voith 
Miklós megnyitó beszéde hangzott el. Harmadiknak Zeffer kime
rítő jelentése következett, majd lobogókoszorúzás, melyet 
Placsintár Dávid polgármester neje, Ábrahám Polixenia a 
következő szavakkal zárt: „Midőn a szamosújvári hölgyek 
nevében feltűzöm e koszorút, kívánom, hogy Isten virágoztassa 
az Egyletet, hogy lobogója majd 25 év múlva, arany koszorúval
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De térjünk vissza a boldog békeidőkre, a jubileumi ünnepség
re. Az alapítók és az új tagok külön-külön emlékérméket kaptak, 
így Esztegár László, Voith Miklós mellére tűzte az alapító-érmét, 
majd a Szózattal zárult az ünnepély. Díszlakoma következett a 
piaci vendéglőben, tósztokkal, levelek-táviratok felolvasásával. 
Este 7 órakor a redutban ünnepi hangversenyt tartottak. Herold: 
Zampa-nyitánya után Zeffer: Ünnepi dal-át Áján Anna, Czövek 
Jenőné, Gócs Ilona, László Maris, Longin Mari, egy vonósné
gyes és Kepri Erzsi harmonium-kiséretével adták elő. 
Harmadikként egy magyar népdalegyveleg következett, melyet 
többször visszahívtak, Lavotta: Szigetvár ostroma, végül Liszt- 
Zeffer: Rákóczi-induló-átirata, melyet a férfikar énekelt, zárta a 
műsort. A Todorán-nyomda díszes meghívóval jelentette az 
eseményt. Maradjon meg emlékezetünkben az Egylet jeligéje: 
Dalolj ifjú, míg lelkesülhetsz! Hogyha szíved dalra hévül, hazádé 
az első dal”.

Ma szólnak-e ugyanúgy a harangok a mi ünnepeinkre, hol van
nak zenekaraink, dalárdáink utánpótlása, a fiatal készül-e erre a 
feladatra?

ékesíttessék fel.” A huszonöt év 1918. december 23-án járt le ...
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Bogos Mária hitoktató, hittan szakos tanár 
Csíkkörzeti Szentháromság Egylet

A csíkszépvizi örménykatolikus egyházközség 
múltja és jelene

Szépvíz élete több mint 350 éve fonódik össze az ott letele
pedett örményekével.

A falu a Közép-Csíki-medence egyik legnagyobb települése. 
A Csíki-medencét a Gyimesekkel összekötő országút mentén a 
Pogány-havas és a Kis-havas által kijelölt kelet-nyugat irányú 
Szépvíz patak völgyébe fekszik.

A település Szent László korában keletkezett. A monda szerint 
a nevét is tőle kapta. A lovagkirály miután megsemmisítette a 
kunok egy csapatát, győzelme helyén imát mondott, emlékkápol
nát építtetett, azután táltos lovával a nyomait most is őrző szik
láról leugratott a völgybe, ahol a tiszta vizű patakban lovát megi
tatta, és ezt mondta: „Igyál lovam, mert ez szépvíz”.

Orbán Balázs ezt úja a településről: „Sokkal városiasabb 
külleme van, mint a város névvel fennelgő Csík-Szeredának, 
térés piaczán több emeletes ház és bolt, s élénk kereskedelmi 
mozgalom, amit az itt lakó és vállalkozó szellemű örmények 
idéznek elő”.

A falunak az örmények betelepüléséig nem volt más etnikumú 
lakossága, de folyamatosan kereskedelmi kapcsolatot tartott fenn 
Moldvával és különösen az örményekkel. A Gyimesi-szoros 
mindig kereskedelmi útvonal volt, amely összekötötte Erdélyt 
Moldvával. Informális kapcsolatok tehát már léteztek addig is, 
majd amikor megkezdődött az örmény üldözés a Moldvai 
fejedelemségben is, úgy döntöttek, hogy Erdély hegyei közé 
menekülnek és megpróbálnak letelepedni.
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Szépvízre való letelepedésükről így ír Balázs Lajos: Örökös 
emlékirat című könyvében. 1642 tavaszán Szépvíz lakossága arra 
ébredt, hogy a jelenlegi örmény temető helyén sátrak vannak. A 
furcsának tűnő jelenséget jelentették Becze Illésnek a bírónak, 
aki tanácsosaival a helyszínre ment, ahol Száva Péter a vajda 
elmondta, hogy Ázsia Arménium tartományából jöttek és 
engedélyt kér három napi pihenőre. Biztosíték címen átadott a 
bírónak tíz darab aranypénzt. Később engedélyezik a végleges 
letelepedésüket, ha a falu megterhelése nélkül magukat el tudják 
tartani. A gyülekezet jelenlétében átadnak a bírónak egy arany 
poharat, és vállalják, hogy települési díj címen minden örmény 
család befizet öt ezüst húszast a falu perselyébe.

Letelepedés után nemsokára egy egyszerű fakáptalant építet
tek.

A jelenlegi örmény templomot, amely a Szentháromság 
tiszteletére van felszentelve, 1763-ban kezdik építeni. Nem 
tudjuk, hogy a betelepülés idején ki volt a szépvizi kolónia papja. 
Valószínű, hogy volt lelkipásztoruk, hisz mélyen vallásosak 
voltak és igényelték az istentiszteletet. Egy régi misekönyv fel
jegyzéséből olvashatók, hogy a szépvízi hívek örmény papja Dér 
Stefán István volt, aki Rómában született, Melchizedek nevű 
papnak volt a fia, és 1724-ben mint helybeli lelkész működött. 
Lukácsi Kristóf az „Adalékok az erdélyi örmények történetéhez” 
című munkájában ezt írja: „Ürességben lévén 1752-ben a 
szépvízi misszióállomás a szamosújvári és erzsébetvárosi 
örmény kerületi papság a mondott térbe tartott gyűlésben köza
karattal megállapította, hogy a szép vízi állomást jövőre nevezett 
két kerület papjai, kik valamennyien a propagandának lévén 
növendékei a missziókra a hivatásuknál fogva egyaránt 
köteleztetnek, mindenkor felváltva lássák el lelkésszel, mely 
határozat következtében azonnal odaküldetett Mennas de Geron
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szamosújvári pap. Tétettek pedig ezen dispoziciók és intéz
kedések részint a Szentszék, részint az örmény klérus által az 
erdélyi püspöki széknek minden hozzájárulása nélkül”. Az egy
házközségjegyzőkönyvei 1756-tól kezdődnek, amelyek szerint a 
következő papok működtek: Ábrahám János, Petri Antal, 
Szebeni József, Menás Geron, Eranosz István, Indzsidzsian 
Sándor, Patrubán István, Dániel Imre, Petrovits Antal majd 1860- 
ban Pap Tódor plébánost bízzák meg a Plébánia vezetésével, aki 
tizennégy évi szamosújvári szolgálat után került szülővárosából 
Szépvízre. Ő kezdte el a História Domus írását, szolgálata alatt 
1869-ben, a templom búcsús ünnepén főméltóságú Fogarasi 
Mihály püspök úr tett vizitációt. Tizenegyévi szolgálat után 
visszahelyezik Szamosújvárra. Helyette 1872-ben Fáraó Simont 
a szamosújvári paptanárt küldik, Fáraó esperes úr szolgálata alatt 
új plébániát, kántor és harangozói lakást építettek, amelyben egy 
tanterem is helyet kapott.

Felújították a templomot, új orgonát rendeltek, templomi 
ruhákat vásároltak és a temetőt kőkerítéssel vették körül. 1899- 
ben felépült a temetőkápolna nyolcfülkés kriptával, amelyet 
harangokkal együtt 1900-ban szenteltek fel. 1910-ben a kántor
tanító betegsége miatt örökre bezárták a plébánia mellett működő 
iskolát, amelyet már csak 2-3 tanítvány látogatott.

1914-ben Fáraó plébános papságának ötvenedik évfordulóján 
a Szentháromság Egyesület nagyszabású díszgyűlést szervezett 
azért, hogy háláját fejezze ki nagyrabecsült lelkipásztorának.

A katolikus egyház ősidők óta vallja, hogy a tulajdonos nem 
korlátlan ura javainak. Kötelessége tehát a rászorulónak, akinek 
emberhez méltó élete veszélybe forog, annyit adni amennyire 
szüksége van, méghozzá nem szeretetből, nem könyöradomány- 
ként, hanem a teremtés belső törvénye jogán. Egyrészt ennek az 
elvnek az érvényesítéséért, másrészt a szépvízi örmény szer- 
tartású katolikus egyházközség összes kiadásainak fedezésére
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hozta létre a szépvízi közösség a Szentháromság Segélyegye
sületet. A társulat alapjait 1730-ban rakta le Roszka István lem- 
bergi örmény katolikus prépost.

Az Egyesület idővel nagy vagyonra tett szert. 1887-ben mi- 
niszterileg jóváhagyták szabályait, amelyek alapján mint 
életképes „civil szervezet” működött. Célja, alapszabályzata 
szerint: A szépvízi örmény szertartású római katolikus egy
házközség összes személyi és dologi kiadásait viselni köteles, 
amit különben egyházi adó cím alatt a tagok kötelesek fedezni.

Tanulókat és szegényeket is segélyezett. A tanulók részére 
megszavazott segélyt évenként két alkalommal tárgyalták és a 
segélyre jogosult diákok kötelesek voltak előző évi bizonyítvá
nyukat bemutatni. A főiskolai hallgatók minden évben mégegy- 
szer akkora segélyt élveztek, mint az annál alacsonyabb fokú tan
intézetek tanulói. Megvonták azon tanulók segélyét, akik előző 
tanévben nem kaptak átmenő osztályzatot, vagy nem tették le 
sikeresen a főiskolai vizsgáikat.

A szegények segélyezése úgy történt, hogy az igazgatóság 
által megszavazott összeg 10 %-át az esetleges temetési költ
ségekre fenntartották, a fennmaradó 90 %-ot a szegények rászo
rultságát szem előtt tartva felosztották és akkor fizették ki, 
amikor arra a leginkább szükség volt. A szegények segélyért nem 
folyamodtak, hanem az igazgatóság saját puhatolódzásai alapján 
őket összehívta, megállapította és felosztotta közöttük a segélyre 
szánt összeget. A mindenkori szépvízi örmény szertartású római 
katolikus lelkész az egyesületbe csak tiszteletbeli tagként volt 
felvehető. Az egyesület által Fáraó plébános tiszteletére rendezett 
gyűlésről a Csík vármegye című hetilap így számolt be: ,ylz 
érdemet honorálni, a becsülettel kivívott elismerést nyilvánítani, 
a lelkiismerettel teljesített hivatást ünnepelni békében vagy
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háborúban, egyaránt a Hála napjára ta r t o z i k A szépvízi 
örmény szertartásé hívek augusztus 22-én a hála szeretetével vet
ték körül nyugalomba vonuló lelkipásztorukat, a jó Fáraó bácsit, 
ezt a szerénységéről messze határokban ismert, külsőleg egysze
rű, de annál értékesebb lelkű, munka és hivatás magaslatán álló 
puritán papot, kinek ötvenegy éven át végzett kötelesség tel
jesítésére vont aranyos glóriát az Isteni kegyelem.

Utóda Vákár József lett, akit már 1912-ben káplánként 
neveztek ki az idős plébános mellé. Rendbehozta a Plébánia le
véltárát, könyvtárát, folytatta Domus História írását. Nagy hiva
tásszeretettel és lelkesedéssel végezte kötelességeit mind az egy
ház keretében, mind az állami iskolánál, amelynek hitoktatója 
volt. Ottléte alatt az Oltáregylet működése új lendületet nyert. A 
hitélet elevenné vált. Az Oltáregylet alapszabályzatát 1897-ben 
fogadták el és erősítették meg, amelynek célja a legméltóságo- 
sabb oltáriszentség imádatának gyakorlata, valamint a helybeli 
örménykatolikus templom díszítése. Rendes tagjai nők voltak, de 
tiszteletbeli tagként férfiakat is felvettek. Az egyesület vagyona 
gyarapítására több összejövetelt szervezett a szépvízi kaszi
nóban. A bevételből gyarapították az egyházi ruhatárat. Vákár 
plébános Gyergyóba való távozása után a csíksomlyói ferences 
szerzetesek adminisztrálják a plébániát, egészen addig, amíg 
Boduiján János mechitarista szerzetes lett az egyházközség 
papja. Kezdetben Boduiján atya rosszul beszélt magyarul, ezért 
nem mondott szentbeszédet, vagy csak ritkán, felolvasásszerűen 
szólt híveihez. Az Ő nevéhez főződik a szépvizi nyomda felál
lítása, amely 1929-1944-ig működött. Itt nyomtatták ki a plé
bános „Vörös hold” című elbeszélés kötetét, Atanazián „Örmény 
kalauzát”, valamint Sándor Zsigmond római katolikus kántor 
által összeállított „Mária énekek” című az egyházi énekek 
tanításához szükséges kézikönyvet. A plébános ittléte alatt
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foglalkozott egy örmény enciklopédia összeállításával. Ennek 
megjelent első két kötetét a világ különböző részeibe szétküldte. 
Jelenleg Bécsben és Velencében a mechitaristák rendházában 
őriznek belőle egy-egy példányt.

1931-ben Lengyel Zoltán Bécsben felszentelt új misés pap 
helyettesít két hónapig. A Domus Históriába ő írta be a con- 
cordátummal kapcsolatban az örmény főpásztorság véleményét. 
Ő jegyezte be az apostoli kormányzó első hivatalos látogatását és 
a látogatás idején ő volt a tolmács. Akkor még senki nem gondo
lt arra, hogy kilenc év múlva ő lesz az utódja. Boduiján atya 
1959-ben visszatért Örményországba, ahol pár hónap múlva 
meghalt. Azóta az örmény hívek lelkigondozását a mindenkori 
római katolikus plébános látja el.

Sajnálatos, hogy az 1844-ben ötszázöt hívőt számláló egy
házközség tagjainak száma háromra zsugorodott. Az örmény 
plébánia felújított épületében ferences apácák árvaházat 
működtetnek. A hitközség etnikai jellegét kizárólag szertartá
saiban őrizte. Egyesületeik is az egyház köré tömörültek, ezért 
ragaszkodtak ahhoz, hogy papjaik örmény rítusúak legyenek, az 
örmény szertartású pap volt az, aki szorgalmazta az ősi hagyo
mányok ápolását. A hátrahagyott szellemi és tárgyi értékek 
továbbadása és megőrzése közös feladatunk.
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Jakobovits Miklós festőművész 
Barabás Miklós Céh

A szamosújvári konferenciára szánt 
gondolatok.

Háromszor voltam Örményországban, a legutolsó 1989-es 
látogatáskor mikor a Romániában -  Bukarestben összegyűjtött 
földrengési pénzről beszéltem Vazghen Katolikoszszal sikerült 
az örmény Akadémiára bejutnom Suren Kolandzsian akadémiai 
kutatóval.

Ott egy rendkívül érdekes dolgot mondtak nekem amit azóta 
se tudok az itteni örményeknek, különösen a bukarestieknek 
megmagyarázni. Az örményországi tudományos kutatóknak 
rendkívül érdekes, a Bagratuni dinasztia idejében Aniból elkerült 
örménység, melynek az elvándorlása 1100-tól 1200-ig tartott, 
úgy nagyvonalakban. Ez az örmény, ősi vér-és népcsoport ma 
Erdélyben, Lengyelországban és Magyarországon él. Ha vérségi- 
leg fel is oldódott a más népekkel való keveredéssel, de hason
lóan mint a magyaroknak a csángók, a legrégebbi elő népi 
töredéket jelenti, az örmény, az armenoid fajon belül.

Ezért nem tudtam, csaknem 30 éven át megemészteni azt az 
örmény felfogást, amelyik erőszakkal akar asszimilálódni és nem 
keresi azokat a meghatározó gyökereket, amelyek Anihoz kötik.

Az 1970-es években rávettem a nagy képességű Keresztes 
Zoltánt, hogy kutassuk és mélyítsük el ezt a származási prob
lémát, előadásokat adva Miklósi Sikes Csaba architekttel együtt 
Erdély csaknem 10 városában az anii eredetről az 1980-as évek
től kezdve, ahol különösen Keresztes Zoltán remekelt.

Ezért szorgalmazom csaknem 15 éve, hogy a Keresztes Zoltán 
által újraélesztett Armeniának méltó folytatása egy komoly, az
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örmény múltat felölelő album lehetne több nyelven kiadva, 
hasonló ahhoz amit Orbán Balázs létrehozott 100 évvel ezelőtt a 
Székelyföldről, vagy amit a külföldi szászok létrehoztak az erdé
lyi szász városokról napjainkban, s az erdélyi zsidók, az Erdélyi 
Lajos vezetésével a zsidó temetőkről.

Szégyenletes az a közöny ahogy hagyjuk tárgyi emlékeinknek 
még a nyomát is eltűnni, meddő vitákkal töltve gazdagon fel
használható éveinket. Őseinknek annyival tartozunk, hogy a 
nagy emberek tetteinek emléke mellett népszerűsítsük tárgyi 
bizonyítékainkat, melyek a templomok, a festmények, az ötvös 
munkák, az épületek, a temetők egységében fedezhetők fel, mely 
emlék egyben tiszteletet ébresztene a kultúrát és a nagy tehet
ségeket kitermelő maroknyi erdélyi örménységgel szemben.

Megszüntetnénk nagyon sok előítéletet, hogy nem csak huncut 
kereskedőket, de aradi vértanúkat, nagyszerű írókat, művészeket, 
orvosokat, politikusokat adtunk Erdélynek ahol az örménység 
mint a bors, mint a kovász, szuggesztíven mindig az újítás és a 
forradalmi lendület mellett állt.

A másik álmom az erdélyi örmény múzeum megvalósítása is, 
csaknem 10 éve stagnál. 1993-ban Fogolyán Miklós meg
bízásából a nővéremmel együtt megrestauráltuk a gyergyószent- 
miklósi 300 éves templomi zászlót, egy éves munkával ingyen, 
díjmentesen, gondolva, hogy az lesz az első nagy lépés a Múze
um felé.

1997. évben Issekutz Sarolta közbenjárására Jakabffy Ernő 
100.000 forintot adományozott a gyergyószentmiklósi örmény 
egyházi képek restaurálására, amely pénz ma is a gyergyószent
miklósi egyházi tanács kezében van. Egy másik pozitív dolog 
történt 1998-ban, a budapesti örmény önkormányzat részéről 
mintegy 70.000 forintra kaptam, restauráló vegyszereket és fes
téket, melyeket ma is őrzök.
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Fogolyán Miklós 1998-ban Velencéből hozzám írt levelében 
kért, hogy a képekre gondom legyen, a letett pénzt erre használ
juk fel.

Felkérésemre Zárug és Buslik urak nem válaszoltak, továbbá 
Sáska Jenő és a csíkszépvízi, valamint az erzsébetvárosi örmény 
vezetők képet restaurálásra nem adtak kölcsön.

Tehát azt mondhatom öngólt adtunk magunknak, miközben a 
300-400 éves Gyergyóban összetekert festmények tovább 
rothadnak és peregnek, hasonlóan a szamosújvári múzeum pincé
jében lévő műkincsek állapotához.

Mint pozitívumot említhetem meg, az 1996-os nagybányai 
művészeti akciót, ahol Zakariás Klára, Issekutz Sarolta, Muradin 
Jenő és jómagam méltattuk Hollósy Simon, a nagybányai fes
tőiskola megteremtőjének az életútját, valamint köszönettel 
fogadtuk el az 50.000 forintot, mellyel Issekutz Sarolta segítette 
a Deák Árpád szobrászművész által mintázott és öntött bronz 
plakettet, mely a mester sírkövére készült.

Véleményem szerint kellene egy erdélyi örmény patrimoniális 
bizottságot összeállítani, és egységre lenne szükség, tekintélyes 
vezetőkre, és szerintem megengedhetetlen, hogy Erdélybe 7-8 
örmény alapítvány létezzen elforgácsolódva belső erőteljes kohé
zió nélkül. Egy kéne létezzen, mely összefogná mindegyik alkotó 
tehetségét, a különböző platformszerű gondolkodást és egymást 
segítve tevékenykedne.

Az alapítványok nem 10-20 embert kellene összefogjanak, 
hanem tömegeket kell mozgassanak egész Erdélyből.

Nem a Vozganian féle szervezésre gondolok, aki önző, nacio
nalista, egyéni érdekeiért, az erdélyi örmények barátságát felál
dozta, hanem egy olyan erdélyi örmény kulturális életre gondo
lok, mely az emlékeket ápolja, de nyit a jövő elvárásai felé is.
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Egymásra figyelésre van szükség, elidegenedett korunkban ez 
jelenthet újat mindannyiunk számára, hisz pártoskodó torzsal
kodást eleget látunk mindennapi életünkben, közösségünkön 
kívül is.

1999. november 20. Szamosújvár
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Péter Emese magyar-néprajz szakos tanár

Az örmények társadalmi szerepe 
egy család története alapján.

Egy szamosújvári magyarörmény családról lesz szó.
Ennek a múltját, közelmúltját igyekeztem minél jobban megis

merni. Néhány név ebből a családból: A danczkai Pattantyús 
Ábrahám család, Esztegár, Ormándi, Papp és a Deák család.

Kiválasztottam egy pár érdekes személyiséget. Azt szeretném 
megmutatni életük néhány mozzanatán keresztül, hogy külön
böző korokban milyen társadalmi rétegbe illeszkedtek be ennek 
a családnak a tagjai.

A vizsgált család tagjai fontos szerepeket töltöttek be a közé
letben. Itt legfőképpen azt kívánom hangsúlyozni, hogy melyek 
voltak ezek a szerepek, és hogyan változtak ezek fokozatosan, 
generációkon keresztül. Valójában ezek teljesen azonosak a ma
gyar közéleti szerepkörökkel a vizsgált korban, hiszen ugyanazt 
az úgynevezett fejlődési vonalat járja végig ez a család, mint 
általában a magyar nemesi családok abban az időben.

Eleinte elsősorban férfiakat kell említenünk ezen a helyen, 
később aztán a nők is feltűnnek a közéletben, mint aktív tagjai a 
társadalmi életnek.

Papp Zahar, aki 1800-ban született kereskedő és földbirtokos 
egyben. A kereskedés az ő esetében releváns foglalkozás, hiszen 
örmény származása rendkívül erős szimbolikus és reális tőkét 
biztosít neki. A kereskedő szellem, mely e népre jellemző, a 
vérében volt, ugyanakkor tisztában lehet a mesterség minden 
csinjával-binjával, hiszen olyan kereskedő dinasztia tagja, 
amelynek tagjai már másfél évszázada itt élnek és gyarapítják 
vagyonukat. Ugyanabban az időben földbirtokos is, persze
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nemességgel ellátva, melyet megvásárolt. Tehát a magyar arisz
tokráciába illeszkedett be ez az ág, hiszen az örmény kereskedő 
ős minden feltételt megteremtett az integrálódásra.

Fia Papp Miklós, aki 1845-1901 között élt, már csak földbir
tokos volt, ő nem foglalkozott kereskedéssel. Az ő életformája 
jellegzetesen magyar földesúri, ő nem hajlandó csődbejutása után 
állami hivatalnokként dolgozni. A magyar dzsentri szerepét 
tökéletesen játsza Papp Miklós. Az örmény közösség tagjai 
miközben beintegrálódtak a magyar arisztokráciába nem csak 
pozíciót kaptak, hanem belülről is elsajátítottak egy értékrendet, 
mely meghatározta mentalitásukat. Ennek a gondolkodási mód
nak jellegzetes megnyilvánulása Papp Miklósnak ez a kijelentése 
„Én magyar úr vagyok, én nem foglalkozom a postávaF. Mert, 
hogy ott kellett volna dolgoznia. A tipikus dzsentri figura raj
zolódik ki ebből a pár szóból, hiszen tömören sűríti egy egész 
életforma lényegét.

Papp Miklós mellett feltűnik a dolgozó nő alakja. Felesége 
danczkai Pattantyús Ábrahám Veronikáé. Őt a körülmények 
késztetik arra, hogy dolgozzon, hiszen ebben a társadalmi 
helyzetben ez merőben „osztályidegen” cselekedet, -  ha megen
gedik ezt a kifejezést. Kettőjük története jellemzi a nemek közti 
különbségeket. Míg a férfit teljesen meghatározza a társadalom
ban elfoglalt pozíciója, addig a nő rugalmasabb. Kilép úri- 
asszonyi, gazdasszonyi szerepéből, a családjáért hivatali 
munkára adja fejét. Két lányával, Rozáliával és Katalinnal 
vezetik a postát. A lányok egészen a bécsi döntésig ott dolgoztak. 
Ez a dolgozat részben úgy készült, hogy a család egyik jelenleg 
is Szamosújváron élő leszármazottjával fényképek alapján inter
júkat készítettem. Tulajdonképpen ő is itt van most a teremben, 
lehet, hogy később majd ha több nevet is említek, akkor majd 
rájönnek, hogy kiről van szó.,,Most ez a két leány, hogy a birtok 
elment, átvette a postát. Ott laktak Mócson (...). Ott beültek a
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postára és nagy társadalmi életet éltek. Gyönyörű nagy kúriájuk 
volt, az összes unokák, azoknak a gyerekei akik férjhez mentek 
náluk nyaraltak, mindenkit segítettek. Küldték nekünk is mindig 
a csomagokat, mikor itt csak egy fizetés volt. Dolgoztak egy 
életen át. 97 éves volt Rózsám és 94 Katika amikor meghalt. A 
bécsi döntés után költöztek ide”.

A két lány élete szükségszerűen alakult így, míg testvéreik 
férjhez tudtak menni, akkor még meg volt a vagyon. Ők már erre 
a szerepre kényszerülnek, viszont megpróbálják életmódjukat 
elveszített társadalmi helyzetük normái szerint alakítani. Nagy 
házat visznek, nyaralni járnak.

Az öt lányból csak ez a kettő dolgozott, aki nem ment férjhez. 
A másik három lányt városi, polgári foglalkozású férfiak veszik 
feleségül. Ilona férje, Csergedy János nem örmény, de a család 
mégis Szamosújváron telepedik meg. Veronika férje, Senor 
Aladár, ő spanyol származású, Nagyváradon állomásfőnök volt, 
így ott telepedtek meg.

Egyedül Irma férje örmény, Esztegár Géza, aki a város egyik 
kulcsembere a századelőn. Kereskedő és bankigazgató, birtoka is 
van, föld meg erdő. Amíg az anyagi körülmények teljes rendben 
vannak, addig úgy tűnik, hogy az előbbi két szerep, mármint a 
kereskedő és bankigazgató a meghatározó Esztegár Géza szemé
lyiségében. Tehát a földbirtokosság inkább csak reprezentációs 
célokat szolgált volna, csak úgy mint a vadászat, és a halászat, 
mely státus jelző szerepű volt az ő helyzetében. Itt egy újabb 
visszaemlékezés következik: „Volt erdeje Németiben, volt földje 
Hesdáton. Nagy vadász ember volt, meg halász. Én amikor 
gyerek voltam, akkor is -  emlékszem -  minden vasárnap elment, 
nyulat lőtt, nem tudtuk már kinek ajándékozzuk a sok nyulat, és 
fogott rókát, meg szarvast, amik az ebédlőben vannak, azok a 
szarvasok, azokat mind ő lőtte. De nem volt sok ideje foglalkozni
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a földekkel, mert lekötötte az üzlet meg a bank. Nagyapámnak 
volt bankja, volt üzlete, szóval jól ment. Itt hátul volt egy nagy 
magazin, az tele volt mindennel. Én már nem éltem meg az 
üzletet, úgy hogy gyerekkoromban meg volt az a bank, ami most 
a Főtéren van, ott volt ő az igazgató. A legtöbb részvény az övé 
volt.”

Tehát, mint látjuk ez az egyéniség már teljesen a városi polgár 
mentalitás szerint gondolkodik, szervezi életét, korszerűen keres 
pénzt. Viszont az ő esetében is a nehézségek megjelenése olyan 
reakciót vált ki belőle, mely teljesen ellenkezik azzal a felfogás
sal, mely racionális pénzszerzésre törekszik. Csak úgy, mint 
Papp Miklós, aki magyar úr marad bármi áron, Esztegár Géza is 
önérzetes, nemesi öntudatában elutasítja az alamizsnát, melyet 
földjei elkobzásakor kínálnak fel neki. Itt egy visszaemlékezés 
következik: „Mikor bejöttek a románok az egyik bírónak még a 
magyar világban nem adott kölcsön pénzt, és első volt akitől 
elvették a földet. És csak egy gyümölcsös kertet hagytak meg 
Hesdáton. De viszont nagyapám azt mondja, hogy én nem bírom 
azt nézni, hogy az én gyümölcsös kertemből nézzek át, és az én 
földjeimet lássam, amit kiosztottak a parasztoknak. Mármint az 
első földreformkor. És akkor eladta. Esztegár Géza már a gazdag 
városi nagypolgárt képviseli a család történetében.”

Innen kezdve a család fejlődése az értelmiségbe illeszkedés 
irányvonalát mutatja. A polgári életforma rugalmassága, fejlő
dőképessége természetesen kialakítja a műveltség megszerzésére 
irányuló igényt. Az örmény származású családok szinte kivétel 
nélkül taníttalják gyermekeiket. Sokan vannak, akik Bécsbe, 
Budapestre küldik főiskolára a továbbtanulni vágyó fiatalokat, 
vagy egyszerűen odaköltöztetik egy időre beletanulni az ottani 
életformába. Egy 87 éves szamosújvári úrihölgy, aki a gyógysze
rész dinasztia leszármazottja, fiatal leánykorában úgy kerül haza
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Bécsből, hogy újra kellett tanulnia magyaruL, hiszen addigra már 
csak a világnyelveket beszélte.

Most egy újabb generáció következik. A századforduló körül 
születettek, már jórészt mind értelmiségi pályára lépnek, vagy 
legalábbis magasabb iskolákat végeznek. Senor Rozália, aki a 
századfordulón született és 1973-ban halt meg, tanítónő lesz, 
mint unokatestvére Csergedy Karola aki 1895-ben született és 
1978-ban halt meg. Egyikük sem ment férjhez, hivatásukat egész 
életükben gyakorolták, nem úgy mint Senor Erzsébet, akit ugyan 
taníttattak, de férjhez menetele mentesítette attól, hogy dolgoznia 
kelljen.

Esztegár Bálint 1897-1967, apja, Esztegár Géza nyomdokaiba 
lépett és bár ő is Budapesten főiskolát végzett, átveszi a bankot, 
meg üzlettel is foglalkozik. Az ő személyében találkozik a régi és 
az új örménymagyar férfiideál képe. Ő még folytatja apja munká- 
ját, viszont eleget tesz a kihívásnak, melyet a tudás megszerzése 
jelent számára.

Esztegár Mária az Orsolyáknál végzi el Nagyváradon a tanító
képzőt, utána meg Budapesten az Erzsébet női főiskolán magyar- 
földrajz-történelem szakot. Sokrétűen művelt nő volt, mégis 
mikor családanya lesz ez már csak hivatása gyakorlásában nyil
vánul meg. Nem élt „intellektuel” életet, családja miatt lemond 
erről.

A következő generáció a megváltozott társadalmi viszonyok 
hatására teljes egészében az értelmiségbe illeszkedik be. Bodnár 
Ildikó, aki 1921-ben született ügyvéd, Bodnár Attila 1923-ban 
született Ludovika Akadémiát végez, majd miután 1946-ban 
lefokozzák, erdőmémök lesz. Bodnár Enikő 1930-ban született 
közgazdász, Géczi Márta 1934-ben született informatika szak
ember, Géczi Mária 1932-68 között élt fényképész, Csenged 
Géczi Teréz pedig aki 1936-ban született, tanárnő. Valamennyien
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olyan szellemi útravalót kaptak otthonról, mely friss gondol
kodást, továbbhaladást jelentett.

Egyedül Esztegár Bálint gyermekei: Anna és Judit nem 
helyezkedtek el értelmiségi pályán, ez az ág ugyanis hagyo
mányőrző, apjuk még kereskedő, egyike annak a kevés örmény 
férfinak, aki folytatja ezt a mesterséget a megváltozott viszonyok 
között.

Lemérhető a fentebb kifejtettekből, hogyan érvényesült egy 
bizonyos fejlődési tendencia, mely a következő irányvonalat 
mutatja: kereskedő, -  földbirtokos, -  városi polgár -  értelmiségi. 
Kisbán Eszter megállapítása az örmények múlt századi 
helyzetéről e család példáján keresztül is igazolást nyert: „A mo
bilitás magas volt az egész XIX. században. A mobilis, 
felemelkedő elemek mind a magyar kultúrába integrálódtak. Az 
örmény kereskedők a magyar felső osztályoknak nemcsak 
hagyományos rétegébe -  nemesség -  épültek be, hanem észreve
hetően erősítették az országban éppen hogy csak formálódó új 
réteget, a kapitalista vállalkozókét, valamint az új középosztályt 
Erdély-szerte és a fővárosban.”
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Dr. Becsek Garda Dezső történelemtanár 
RMDSz képviselő

A gyergyószentmiklósi magyarörmények 
társadalmi, kulturális, egyházi helyzete 

a kezdetektől napjainkig

Erdély népességi és gazdasági sokszínűsége kapcsolatba 
hozható azzal a toleranciával, mely az évszázadok során otthont 
adott a különböző etnikumoknak és megtűrte a sokszor egymás
nak ellentétesnek tűnő egyházi közösségeket.

Az elmúlt 1100 év alatt azonban az örménység volt az ide 
letelepülő népek közül az egyetlen, amelyik nem foglalóként jött, 
hanem az új haza reménye vezérelte. S hogy reménye nem volt 
csalóka délibáb, bizonyítják máig fennálló örmény közösségeink.

Mintegy három és félszázados erdélyi históriánkhoz szervesen 
kapcsolódik a gyergyószentmiklósi örménység története, melyről 
történészeink, néprajzosaink több munkájukban is megem
lékeztek. Ezekből fűzném össze azt a történelmi gyöngysort, 
mely az ősök dicsőségét ragyogná és fényt mutatna az utókornak 
is.

Az idő múlása homályosította ugyan a letelepedés korára 
vonatkozó adatokat, de mindezek ellenére a történészek a XVII. 
sz. közepénél korábbra teszik az első örmény családok gyer
gyószentmiklósi megtelepedésének időpontját: dr. Czárán István 
- 1600, Tarisznyás Márton -  1637, 1643, dr. Hovhannesian Eghia 
-1654.

Az 1672-es esztendő körül a nagyobb számban érkező örmény 
családok főként a kereskedelmi szempontból vonzó erővel bíró 
helyeken, elsősorban a Keleti-Kárpátok átjárói mellett telepedtek
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meg. Ez változást hozott az akkori Gyergyószentmiklós életében 
is. Nem ismerjük a helységben letelepedett örmények pontos 
számát, tény azonban, hogy a XVIII századtól kezdődően a 
lakosság több mint 15 %-át tették ki, állíthatjuk saját kutatásaink 
alapján.

A letelepedett elődök azonnal hozzáláttak a közigazgatási, 
gazdasági, vallási életük megszervezéséhez: az Örmény Com- 
pagniába tömörültek, melynek külön bírája és esküdtjei voltak. 
Ez az autonómia átfogta az örménység gazdasági, kulturális 
intézményeit, társadalmi életét és egy olyan közösségi erőt jelen
tett, mely a XVIII. századtól kezdve meghatározta a település 
(Gyergyószentmiklós) fejlődését. Társadalmi szervezetüket nem 
sokkal ezután a kialakult céhek képviselték, melyeknek beleszó
lásuk volt az illető mesterség minden mozzanatába. Ilyenek vol
tak a Tímárok Céhe vagy Társasága (1710-től). A Kereskedő Céh 
vagy Kereskedők Kongregációja, a Legények Céhe.

Gazdasági szinten először is a vidék kereskedelmében vették 
át a vezetést üzleteik megnyitásával, valamint a Moldva és 
Ausztria felé irányuló nagy állat és fakereskedelemmel.

Talpraesettségük és ügyességük révén megszerezték a piac 
fölötti egyeduralmat, amely azonban egy sor székely-örmény 
ellentétet indított el.

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc leverése után 
Erdély újra osztrák fennhatóság alá került, mely állapot főleg a 
Rákóczi mellett végletekig kitartó székelyek számára hozott 
nehéz időket: a nagyfokú adók következtében hátrányos helyzet
be kerültek a gazdaságilag jobb erőforrásokkal rendelkező örmé
nyekkel szemben. A széki vezetés ezt a helyzetet az örményekre 
kirótt, őket létfontosságú tevékenységükben korlátozó intézke
désekkel próbálta megoldani.

A Compagnia a Gubemiumhoz fordult segítségért, melynek 
kompromisszumos rendelkezései az 1760-as évekig megfékezték
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a további ellentétek kialakulását. Ebben az időben az Örmény 
Compagniát a három részre oszlott gyergyószentmiklósi közi
gazgatás összetevői között találjuk, a General Commando-nak 
alárendelt katonacsoport és a széki közigazgatás alatt lévő nem
katonák közössége mellett. Ez az egy településen belüli hármas 
tagoltság valódi melegágya volt a további ellentéteknek, melyek 
kirobbantó okát főleg a kocsmárolás és a legelőhasználat joga 
képezte.

Igen negatív tényezőt képviseltek az osztrák hatóságok, 
melyek még az örményellenes uszításoktól sem riadtak vissza. 
Ezért az örmény közösség bírája levelében a két nép barátsága 
mellett szállt síkra: „reményű ezen Mercantile Fórum, hogy .... a 
nemes közösség, mint régi ős-eleji az örmény lakosokkal békes- 
séges rendben úgy kívánnak élni, hogy ezáltal az emberiség jus
sai megőriztess enek\

Az idő távlatából észre kell vennünk azonban, hogy az említett 
ellentétek nem két népcsoport harcát tükrözik, hanem két társa
dalmi osztály, illetve rendszer közötti antagonizmust Ez az 
ellentét rögtön megszűnt, mikor a földesúr vagy a posszeszorátus 
hatalmaskodásaival kellett szembeszállni.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy min
denféle gazdasági tevékenység mellett az örménységet valóban 
foglalkoztatta vallásos élete is. Már rögtön a letelepedés után a 
helyi katolikus közösségtől épületeket béreltek, melyeket vallási 
és oktatási igényeik kielégítésére használtak fel. Esetenként 
eltitkolták örmény gregoriánus voltukat, mert különben nem 
kaphattak volna kápolnát a római katolikus egyháztól. Sajnos 
ebből az időszakból még nem találtunk vallási gyakorlatra 
vonatkozó feljegyzéseket.

A számbelileg gyarapodott közösség számára a kölcsönkapott 
kis kápolna már a XVIII. század elején szűknek bizonyult és 
1722-ben körvonalazódott a kőtemplom építésének gondolata.
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A kezdeményezés a Szamosújvárról érkező Thoroszean Simon 
örmény pap nevéhez fűződik, aki 1730-ban megkapta az építési 
engedélyt és 1734-re a hívek anyagi támogatásával folépült a 
templom a kőfallal és a kisebb, védekezésre szolgáló tornyokkal 
együtt.

A saját templom mellett saját iskolája is volt a helyi közös
ségnek és egy időben külön fiú és külön lány iskola létezett. Az 
1849-ben osztrákok által bezáratott örmény iskola 1860-ban újra 
megnyílt két éves örmény és magyar nyelvű oktatási program
mal. Ez az iskola azonban 1881-ben teljesen beleolvadt a magyar 
oktatási intézménybe.

Rövid ideig örmény nyomda is működött a helységben, mely 
főleg templomi- és tankönyveket adott ki.

A gyergyószentmiklósi örmények intenzíven hozzájárultak a 
település illetve az egész környék fejlődéséhez is. A városnak 
több cikluson át volt képviselője Lázár Menyhért ügyvéd, hírne
ves orvosként tűntek ki dr. Fejér Dávid, dr. Dobribán Antal. 
Szintén Gyergyószentmiklós szülötte dr. Vákár P. Arthúr kor
mánytanácsos, ismert nevű publicista, aki a kiadásában megje
lent „Csíkvármegye” című lapjával éveken át irányította a gyer- 
gyói közéletet.

A jól sikerült beilleszkedés azonban a XIX századtól az ellen
kező végletbe kezdett hajlani: az iskola, az ipar, a kereskedelem, 
az egyházi és kulturális megnyilvánulások egyre inkább elmé
lyítették az örménység magyarrá válását. Erdélyben az örmények 
elveszítették anyanyelvűket, és identitásukat a romániai magyar
ság kisebbségi helyzete határozza meg, de származásuk tudata 
látensen ott munkál bennük, a hétköznapokban is biztosítva iden
titásuk folytonosságát.
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Pál Vilmos történelemtanár 
Gyergyószentmiklós

A magyarörménységgel -  örménymagyarokkal 
foglalkozó második konferenciára szánt gondolatok:

I. rész

„Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örményka- 
tolikus egyháza és identitástudata régen és ma” szép és felemelő 
téma: alkalmas a lelkesedésre, esetleg túlzásra. Éppen azért ne
héz lesz Tacitus szerint „Sine ira et stúdió” -  harag és elfogultság 
nélkül tárgyalni. Mi gyergyóiak már sokat tudunk -  de nem 
eleget -  az örményekről hiszen, Orbán Balázs a nagy tudós 
foglalkozik „A Székelyföld leírásában” velük, dr. Magyari 
András „Az erdélyi örménykatolikus egyház története” című 
munkájában és Tarisznyás Márton „Gyergyó történeti néprajza” 
(utóbbi kettő gyergyói szinten) foglalkoznak a gyergyói örmény 
kérdéssel.

Orbán Balázs írja: 1668-ban az örményeknek Szentmiklóson 
40 boltjuk van, évente 300 ezer juhot, 40 ezer ökröt és 10 ezer 
lovat szállítanak Ausztriába.

Az alábbiakban Tarisznyás Márton munkájából idézek: 1637- 
ben telepednek le az első örménycsaládok Szentmiklóson. Apafi 
Mihály fejedelem 1658 után szívesen fogadja Erdélybe az örmé
nyeket. 1696 után az örmények bérelik a szamosújvári uradal
mat. A XVII. és XVIII. században folyamatos az örmények 
Erdélybe való betelepedése. 1735-ben már 77 örmény családfőt 
találnak Gyergyószentmiklóson (tímár, mészáros, csizmadia, ta
kács, szabó, szűcs, stb.) Lukács Miklós marhával kereskedik, 
Karácsony Lukács bőrökkel, Gergely Izsák tímár és mészáros.
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Közigazgatási szempontból a betelepüléstől 1848-ig az örmé
nyek külön közigazgatási egységet alkottak. Megszervezték a cé
heket: Kereskedő Céh, Legények Céhe, (ebből kerültek ki a dísz
őrség tagjai -  vörös köpönyegesek).

Megalakult a
-  Szent István Társulat, a
-  Szent Háromság Társulat, a
-  Legényegylet -  amely 1948-ig működött, az
-  Iparosok Társasága (1833-1872).
Az örménységnek már a XVIII. században volt iskolája: Külön 

a fiúknak, külön a lányoknak. 1794-től kezdve kisgimnázium 
működött: az oktatás örmény, magyar, latin, német és román 
nyelven folyt.

Tarisznyás Márton értékes munkájában sok gazdasági, kultu
rális, családjogi adat van, a szokásokról, hiedelmekről, mulatsá
gokról, táplálkozásról, és lakáskultúráról szóló leírások, amelye
ket hagyományőrzés szempontjából érdemes forgatni.

Az örmények hatására alakult ki Gyergyószentmiklós városké
pe a Főtérrel és azokkal az építményekkel amelyek ma műem
lékek: örménytemplom, plébánia, Kövér-ház, Múzeum, Lázár
ház, Bocsánczy-ház, Zárug-ház, Csavar-ház stb.

II. rész

Az első-világháború 1914-1918 majd 1919 alaposan megvi
selte Európa és a világ népeit, köztük természetesen a Trianont 
elszenvedő magyarságot, és a törökországi népirtást elviselő ör- 
ménységet. A Musa-Dag-i események a világ csodálatát és 
együttérzését vívták ki.

A gyergyói örménység itthon maradt része -  hála életképessé
gének -  magára talált és ésszel, munkával jó életfeltételeket te
remtett. Ebben az újjáéledő teremtésben olyan személyiségek
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emelkedtek ki, mint Miklóssy Viktor ügyvéd, Dr. Dobribán Antal 
orvos, Lázár József bankigazgató, Csiky Jenő bankigazgató, Lá
zár Dénes kereskedő, Szebeni Gerő, Görög Joachim örmény 
esperes stb.

A szentmiklósi örménység a magyar kultúrán nevelkedett, 
magyar iskolába küldte a gyermekeit, magyarul beszéltek és nem 
voltak hajlandók más befolyás, idegen áramlat sodrásába kerül
ni. Nemcsak mint iparosok, kereskedők bizonyítottak tudást, 
szorgalmat, hanem az értelmiségi pályákon is sikeresek voltak. 
Gondoljunk Vákár Arthur méltóságos úr nagy családjára: Tun, 
Szilárd, Gyuri és Tibor gyermekeire akik közül Tibor most is él 
Budapesten (91 éves) és a leghíresebb műépítész (rajzai ma is 
láthatók a Kálvin tér házainak falain). Vagy gondoljunk dr. Fejér 
Dávidra a csodadoktorra akinek tettei már legendává váltak. Volt 
folytatója? -  Igen -  hiszen dr. Lázár Vilmos orvos méltó utóda 
volt.

Keressünk örményeket az alsóbb rétegekben -  ez nem 
megvetés, hanem a munkának járó tisztelet: az a sok Buslig 
(rövidláb) mint János, Dénes, Gyula kőmíves volt, Buslig Béla, 
László mészáros akárcsak a híres Márton Gyuri bácsi. Ki ismerte 
az idegen nyelveket az angolt, franciát, németet? Kiss József 
könyvelő, a szerény udvarias tisztviselő. A fiatalok közt van 
ilyen? Igen -  György Zsolt diákkorában már 3 világnyelvet 
ismert.

Szentmiklósi örmény családok
A Lázár család nagyon népes. A már említett Lázárokhoz tar

tozik a két gyógyszerész: Lázár Jeromos (Jeró) és testvére Lázár 
Miklós. Előbbi gyors beszédű, hirtelen haragú, szabadszájú, 
udvariatlan, utóbbi színészi kinézésű, okos, udvarias, művelt. 
Mindkettő jó gyógyszerész. Lázár Pál (gondnok): öt lánya volt, 
mindenik a helyi magyar líceumban végzett, két veje orvos
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illetve gyógyszerész, unokái is részben egészségügyiek. 
Dobribán család. Sándor három gyermeke szintén magyar 
líceumban végzett. Gábor jól képzett pénzügyi szakember. 
Zakariás család. A családfő jogász bankigazgató volt, felesége 
Mánya Éva magyar szakos tanárnő, a magyar irodalom és nyelv 
komoly népszerűsítője az iskolában és a városban. Gyermekei: 
Éva jogász és a baseli segélyszervezet helyi vezetője, és László 
hidrológus mérnök.

III. rész

A II. világháború újabb összeomlást jelent. A magyarság újból 
veszít, az örménységet megfosztják házától, udvarától, földjétől, 
pénzétől -  egyszóval földönfutóvá teszik -  de nem fosztják meg 
a reményétől. A fiatalok tanulni akarnak. Van egy polgári lányis
kola (zárda) egy Magyar Vegyes Líceum.

Közelről figyelhettük s akkor következtethetünk az öna
zonosságra is. A falusi gyerekek szűkös körülmények között a 
bentlakásban keresnek helyet -  a városiak is beiratkoznak. Ki 
tudja ki a székely, ki az örmény. Évtizedek óta nem volt olyan 
tanuló, mint György Zsolt (mindenből eminens), Tarisznyás 
Márton (1947-ben érettségizett) híres muzeológus lesz, Szekula 
Márton (1947) kiváló könyvelő, Voith Emma gyógyszerész, 
Ágoston József -  történelem szakos tanár, György László -  
kolozsvári színész. Zárug Anna (Babkó) orvos, Zárug Emese 
tanár, Zárug István mérnök. Ávéd Levente -  fogorvos -  Bécs 
belvárosának egyik legkeresettebb fogorvosa. Keresztes István 
építész, Vákár Tibor művészetének méltó folytatója, a tengerpar
ti és üdülőbeli csinos villák tervezője.

Mielőtt még tovább sorolnánk a szereplőket, térjünk vissza az
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identitáshoz. Ki tudja meddig tart az egyik -  hol kezdődik a 
másik? Voltak személyek, csoportok, népek, amelyek megőrizték 
nagy nehézségek árán, mások elkótyavetyélték. Gyergyóban van 
egy kis község a Kápolás hegy lábánál, Vasláb; évszázadok óta 
román község és voltak nagymultú személyek, akik őrizték a val
lást, nyelvet, tudatot, de egy női szoknya suhogása, a valuta, a 
csalás megszédítette és odalett a tudat. Jobb ha visszatérünk a 
jóhoz. Újfaluban élt a Jánossy család, egyik hajtása a Jánossy 
László családja: Kitty, Ildikó, Marika és László -  szép összetartó 
közösség. Ditróban élt a Szenner család. Az apa István vál
lalkozó, a gyerekek Jutka (agronómus), István (agronómus) -  
György ... utóbbiak Csíkszeredában laknak.

Nagy tekintélynek örvendett a Karácsony család. Karácsony 
Zakariás -  tanár, igazgató, igazi klasszikus nagy képességű 
pedagógus. Még rokonszenvesebb az öccse János, a híres festővé 
vált igazi zseni, humanista, nagy ember, akinek a képeivel csak a 
zsögödi Nagy Imre alkotásai vehetik fel a versenyt. És, hogy még 
tovább színezzük a színeket, befejezésül ide még egy pár nevet 
csatolunk. Ágoston Mária, alfalvi számtan tanárnő, sok kis 
székelygyereknek nyitogatta a tudás ajtaját. Dr. Csiky Dénes -  
alapította a ma is híres Csiky-kertet. Fogolyén Miklós -  örmény 
pap sokat áldozott a szentmiklósi plébániáért. Zárug Aladár -  az 
egyház múltjának és jelenének jó ismerője. Hegyessy Jánosné -  
egy igazi Dobó Katica forradalmár. Dr. Simon Istváné -  a közért 
mindig készen álló. Karácsony Dénes -  igazi jó kereskedőtípus, 
Nuridzsán Éva -  óriási áldozatokat hoz az énekkar irányításáért, 
Buslig Gyula -  a közért, az egyházért tevékenykedő.

Gyergyószentmiklós, 1999. november 11.
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Könyvészeti
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 
Armenia folyóirat
Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza
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Mircea Suháreanu
a Pro Európa Liga titkárának felszólalása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenekelőtt szíves elnézésüket kérem, hogy mindazt, amit 
gondolatban már megfogalmaztam és szeretnék elmondani, nem 
tudom magyarul közölni Önökkel. Ezért kérem azokat, akik 
magyarországi vendégeink mellett ülnek, vállalják el a fordító 
szerepét.

Ilyen bevezető után sokan Önök közül -  jogosan -  feltehetik a 
kérdést, tulajdonképpen mit keresek itt, ezen a gyakorlatilag 
szükkörü találkozón, az erdélyi örmények, pontosabban a ma
gyar kultúrán felnőtt, örmény gyökerekkel, múlttal rendelkezők 
konferenciáján.

A Pro Európa Liga titkára vagyok, ezt a szervezetet képvise
lem itt, a teremben. Szervezetünk 10 évvel ezelőtt alakult, az 
akkori változások forgatagában és Románia első olyan civil 
szervezetei közé tartozik, amely megalakulásakor feladataként 
tűzte ki a „másság” védelmét, azaz mindannyiunk azon jogainak 
védelmét, amelyek biztosítják minden személy sajátosságainak 
megőrzését, fejlesztését, a jogot ahhoz, hogy egy adott civilizá
cióhoz és kultúrához tartozhasson, személyes véleményével, 
affinitásaival, illetve családjának hagyományaival összhangban. 
Mindez nincs ellentétben azzal a feltétellel, hogy ugyanakkor 
annak az országnak, amelyben élnünk adatott, lojális állampol
gárai lehessünk. Románként, ebben a teremben azt kell mon
danom, hogy itt kétszeresen „kisebbségi” vagyok, miután nem 
vagyok örmény és nem magyar kultúrkörben nőttem fel. A mon
dottak azonban nem gátolnak abban, hogy Önök között „otthon”
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érezzem magam és egyetértsek sok, eddig itt elhangzott 
véleménnyel, gondolattal.

Az országunkban élő roma közösség helyzetével foglalkozva 
Smaranda Enache asszony, a Pro Európa Liga társelnöke a 90-es 
évek elején „Mellettünk élő ismeretlenek” címmel szimpoziont 
szervezett. Ennek gondolatát használnám, amikor paraffazálom 
annak a szimpozionnak a címét és Önöket is a közelünkben élő 
„ismeretlenek”-nek, sőt, mondhatnám, eddig számba sem vett 
társadalmi csoportnak tekintem. A románok nagy többsége ma
gyarnak tekinti Önöket, akik 1990 után arra ébredtek, hogy tulaj
donképpen nem csak magyarok. Másrészt az itt élő magyarság 
kevésbé tanult, képzett és a történelmi tényeket nem ismerő 
rétege olyan elégedetleneknek tekinti Önöket, akik nem 
elégszenek meg azzal, hogy csupán magyarok. De íme, léteznek 
az országban olyan örmények, akik azt hangoztatják, hogy Önök 
nem is igazi, valódi örmények, mivel nem ismerik őseik nyelvét, 
és vallási hovatartozásuk is eltér az eredeti örmény vallástól. 
Nos, elérkeztünk egy látszólag nagyon is ellentétes, kényes kér
dés lényegéhez: ki örmény? Ki lehet örmény? Ki vallhatja magát 
örménynek?

Ez csupán néhány kérdés, melyeket különböző kulturális szin
ten lévő, esetleg különböző érdekekkel rendelkező személyek 
feltehetnek. De ez a kérdésfeltevés, ez a probléma nem új, hiszen 
Magyarországon is felmerült az a gondolat: ki lehet magyar? Ki 
tekinthető magyarnak? Azok, akik már nem ismerik a magyar 
nyelvet, lehetnek-e magyarok?

Nemrég a Duna TV egyik adásában egy, a fiatal Petőfi Sándor
ral megesett történetet hallottam. Az 1840-es évek elején egy 
vele vitázó megkérdezte, hogyan lehet ő magyar költő? Hiszen az 
apja egy Petrovics nevű szerb korcsmáros. A költő azt felelte:
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„Valóban, az apámat Petrovicsnak hívják, szerb és korcsmáros, 
de az is éppen annyira igaz, hogy engem Petőfi Sándornak hív
nak és magyar költő vagyok.”

Talán éppen ez a valamikor valóban megtörtént eset ad 
megoldást a feltett kérdésekre, amelyeket az emberi jogokkal 
foglalkozó, számos nemzetközi dokumentum sem pontosít, nem 
értelmez. Sokan közülünk nem vagyunk képesek és nem is 
vagyunk hajlandók a „másság” elismerésére, annak a ténynek az 
elfogadására, hogy bár egyenlőek és hasonlóak vagyunk, de nem 
vagyunk azonosak.

Erdély multikultúrális múltjának és jelenének gazdagításához 
az örmény közösség sokoldalúan hozzájárult: az Önök -  magyar 
kultúrával rendelkező örmények, vagy örmény ősökkel is ren
delkező magyarok, ahogyan ezt éppen meghatározni óhajtják -  
közössége jelentős költőket, írókat, művészeket, orvosokat, 
tanárokat, hazafiakat adott társadalmunknak. Olyan színfoltot 
jelentenek Erdély palettáján, amely nélkül a csodálatosan vál
tozatos erdélyi összkép szegényebb, színtelenebb volna.

Éppen az elmondottak miatt a Pro Európa Liga egyetért min
dazon erőfeszítésekkel, melyek az Önök sajátosságainak megőr
zését célozzák. Maradjanak továbbra is azoknak és olyanoknak, 
amelyeknek érzik és hiszik saját magukat, megőrizve őseik hitét, 
kitartását, következetességét, hajthatatlanságát, amelynek végül- 
is sikerhez és eredményhez kell vezetnie.
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KEREKASZTAL BESZELGETES





Kivonatos jegyzőkönyv

a Szamosújváron 1999. nov. 20-21-én megtartott, „Az erdélyi 
magyarörmények társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza 
és identitástudata régen és ma” című konferenciát követő 
kerekasztal beszélgetésből.

Jelen vannak:
• az Apáczai Csere János Baráti Társaság
• az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság
• a Barabás Miklós Céh
• a Csíkkörzeti Szentháromság Egylet
• az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE)
• az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
• az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
• az Örmény Alapítvány Erzsébetváros (Fundatia Armeana 

Dumbraveni)
• Gyergyószentmiklósi Örmény Szertartásu Római Katolikus 

Egyháztanács és Oltáregylet
• a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság
• a Piarista Öregdiákok Baráti Köre
• a Pro Armenia Alapítvány
• a Pro Európa Liga
• a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
• a Rusztika Alapítvány (Illyefalva)
• és a Szülőfalum Alapítvány Ördöngősfuzes küldöttei.

Sebesi Karén A ttila , az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 
Művelődési és Egyházügyi Főosztályának alelnöke nagy szere
tettel és tisztelettel üdvözli a jelen lévő civil szervezetek 
képviselőit, akik valamennyien patinás egyesületek, alapítvá
nyok, társaságok tagjaként tisztelték meg jelenlétükkel az erdélyi
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magyarörmények eme első Szamosújváron megrendezett konfe
renciáját, és nemcsak mint hallgatók voltak jelen, de jobbnál jobb 
előadásaikkal ki is egészítették a rendezvényt, majdhogynem 
kongresszussá bővítve, ilyen rangra emelve a számbavételt, az 
együttgondolkodást.

Előzménye a mai, 1999. november 20-2l.-i konferenciának 
1997. nov. 20-21 volt, amikoris az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület rendezésében megtartott „Az örmény kato
likus egyháztörténetének művészete” elnevezésű első magyar- 
országi konferencia lehetőséget teremtett számunkra, erdélyi 
csoportok számára, hogy találkozhassunk. Velük és egymással, s 
ott együttműködési megállapodást írtunk alá. Mi szamosújvári, 
gyergyószentmiklósi, erzsébetvárosi, csíkszépvízi, kolozsvári, 
budapesti küldöttek már akkor éreztük, hogy közös céljainkért -  
az ősöktől kapott és örökölt hagyományok ápolásáért együtt, 
összehangoltan kell cselekednünk.

Az 1997-es megállapodás e mai eseménynek a sarkköve. Az 
eltelt két év tapasztalata alapján világos előttünk, megérett a 
helyzet arra, hogy egyesítsük erőinket és cselekedjünk.

Sebesi K. A. egyébként megköszöni Jakobovits Miklós úrnak 
azt az átértékelését, amit Varujan Vozganianról mondott, s hogy 
ő is látja a magyarörmények összefogásának szükségességét, hisz 
S.K.A. évek óta próbálja elfogadtatni, megértetni létjogosultsá
gunkat, de a válasz mindig ugyanaz: dán§ii nu apartin comunitápi 
noastre (azok -  az örménymagyarok -  nem a mi közösségünk 
tagjai).

-  Az RMDSz hivatalos álláspontja: a kis egyesületek, baráti 
társaságok, alapítványok hozzák létre a Romániai Magyarör
mények Szövetségét.

-  Megköszöni a gyergyószentmiklósi Buslig Gyulának, a kitű
ző megrendelőjének és elkészítőjének az ezen lévő szöveget: 
Erdélyi Örménymagyarok Szövetsége és kérdi, bejegyeztették-e
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már? Buslig Gyula frappáns spontán közbeszólása: még nem, de 
dolgozunk az ügyön!

-  Azok a reprezentatív civil szervezetek, amelyeknek küldöt
tei jelen vannak, olyan erkölcsi erőt jelentenek és olyan biz
tosítékot mindenki számára, amelyre építeni lehet, záija szavait 
S.K.A., felkérve a képviselő urakat, hölgyeket, hogy mondják el 
véleményüket.

Szabó Károly az Apáczai Csere János Baráti Társaság küldöt
teként azt hangsúlyozza, milyen tanulságos és tartalmas volt a 
konferencia eddigi programja „történelmet h a llg a ttu n k mond
ja. A két Baráti Társaság már két éve szorosabban együttműkö
dik és több olyan tagtárs van, aki mindkét egyesület tagja, mert 
részben örmény származású és református, vagy református kol
légiumba, villamosipari középiskolába járt. Azonkívül az 
Apáczai BT legfőbb támogatója a Németországban élő Apáczais 
öregdiák az örménymagyar Száva Jenő János, aki Kolozsváron 
a Monostor negyedi új református templom harangjait is adomá
nyozta, a Farkas utcai templom szószékét javíttatja, úrvacso- 
raterítőt készíttetett.

-  Nemcsak hasznosnak és fontosnak tartja a létrehozandó 
szövetséget, hanem úgy gondolja, hogy ki kellene egészíteni azt 
más civil szervezetek tagságával is, akiknek alapszabályzata ezt 
lehetővé teszi.

Starmüller Géza az EME, a Kelemen Lajos Műemlékvédő 
Társaság és a Barabás Miklós Céh tagja és küldötteként kér szót.

-  Először is tökéletesen egyetért, helyesnek és megalapozott
nak tartja az örménymagyar alapítványok, egyesületek azon 
törekvését, hogy szövetségbe tömörüljenek.

-  Ajtay Ferenc előadására reflektálva szükségesnek tartja 
elmondani, hogy az ötvenes évek elején majdnem újra megvaló-
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sült Merza Gyula álma, a várostörténeti múzeum. Ő maga négy 
és fél évig rendezte a Tihanyi Apátságból rendben visszaérkezett 
anyagot, de a Központi Bizottság komplex brigádja kimondta a 
döntést: Erdélyben nem engedélyezik várostörténeti múzeum 
létesítését. Legyen megyei múzeum. És lett Erdély Történeti 
Múzeuma.

-  Az örmény múzeum anyagát a háború végén a Tihanyi 
Apátságba menekítették. Onnan visszakerült leltár szerint min
den, de a polgármester, aki akkor egy borbély volt, nem kezelte 
megfelelő gondossággal.

-  az anyag egy része Bukarestbe került „kölcsön”
-  a múzeumba berendeztek egy örmény szobát
-  Nicula Alexandru városvezető idejében az egyházi anyagot 

sikerült visszaszármaztatni a Lengyel Zoltán apostoli kormányzó 
vezette plébániának.

-  Javasolja, hogy
1. az örménymagyar szervezetek próbálják, mint jogutódok 

visszaszerezni a néhai örmény múzeum anyagát,
2. az aradi vértanúk szobrairól művészi szintű másolatokat 

készíttessünk minden örménymagyar városban.

Jakobovits M iklós a Barabás Miklós Céh elnöke legfontosabb 
feladatnak a meglévő művészi értékű képek restaurálását tartja. 
Ez a munka évek óta késik. Váradon hosszú évek munkájával 
létrehozták Tempfli püspök úrral az egyházi múzeumot.

-  az örmény városokban 300-400 éves képek állnak, fekszenek 
összetekerve. Számuk az 50-et is eléri. Meg lehetne próbálni 
anyagi forrásokat teremteni pályázatok útján, pl. Phare program
ból -  kisebbségek művészete címszó alatt

-  A restauráláshoz szükséges anyag is rendelkezésre áll, a 
munkát pedig ő maga ingyen végezné el.

-  Úgy érzi, a bizalom már megvan a személye iránt, hisz amit
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Váradon végzett, az önmagáért beszél. Mindez 4-5 év munkája 
lenne.

-  Albumot kellene kiadni: örmény templomok, épületek, 
kegytárgyak, miseruhák címmel. Több világnyelven is közölni a 
szöveget. Példa egy gyönyörű németországi kiadvány.

Sebesi Karén A ttila : Itt az ördögi kör. Hol van az a szervezet, 
aki megbízna 4-5 embert, akiknek az lenne a dolga, hogy az 
album anyagát összeállítsa ?

-  Az egyházi javakat nem adták vissza, még az ingatlanokat 
sem, pedig néhányról már sürgősségi kormányrendelet is 
született erre vonatkozólag. A Római Katolikus Főegyházmegye 
138 ingatlanra nyújtotta be visszaigénylési szándékát, de a való
ságban egyetlent kapott vissza, Déván.

-  Kár, hogy nincsenek jelen az UAR (Uniunea Armenilor din 
Románia = Romániai Örmények Szövetsége) képviselői, mert 
talán választ kaphatnánk arra a kérdésre, miként lehetséges az, 
hogy az UAR egyedül birtokolja, mint tulajdonos a Karácsonyi 
Alapítvány néhai székhelyét már egy fél éve, s miért nincs ott 
egy négyzetméternyi hely sem a Pro Armenia, sem az „Armenia” 
Örménymagyar Baráti Társaság számára ?

Értékeink bemutatása többnyelvű albumban szükséges és 
fontos. Létre kell hozni, meg kell csinálni. A kérdés ki legyen a 
megrendelő ?

Jakobovits M iklós Az erdélyi örménykatolikus egyház.

Sebesi K. A.: Mindenben támogatjuk.

dr. Issekutz Sarolta: Hogy állunk az egyházi ingó vagyonok 
jogállásával ?

Mi, az EÖGYKE az erdélyi szervezetekkel együtt szellemi
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jogutódai vagyunk ezeknek a javaknak. Együttműködési megál
lapodásainkban, amelyeket külön -  külön kötöttünk az egyes 
Alapítványokkal, Egyesületekkel, ez tételesen is benne foglal
tatik: A felek határozott szándéka, hogy országhatároktól függet
lenül az erdélyi származású magyar anyanyelvű örménység 
számára

-  a közös szülőföld és közös gyökerek,
-  a közös örmény katolikus vallás,
-  a közös szellemi és tárgyi emlékek megőrzése, megóvása,
-  épített templomaink, temetőink megmentése,
-  örmény alapítványaink jogutódlása biztosított legyen, mely

nek érdekében közösen jogosultak vagyunk a közös ősök utáni 
erkölcsi, szellemi és anyagi hagyaték jogutódlását kinyilvánítani, 
érvényesíteni, biztosítani és biztosíttatni, a helyi magyar 
anyanyelvű örmény közösségek számára és ezáltal az egész ma- 
gyarörménység számára.

-  Egyetlen megoldásnak tűnik szövetséget alakítani, a 
jogutódlás ügyében eljárni, hisz mindazt, ami ma megvan és 
érték, a mi őseink gyűjtötték és adományozták egyházunknak, 
maradékaiknak.

-  Visszatérve Jakobovits fölvetésére: -  amíg nincs biztosíték 
arra, hogy oda kerülnek vissza a képek, ahonnan elvitték őket, 
nem szabad a helyükről elmozdítani.

-  A megalakítandó szövetségnek lehet egy értékmentő 
bizottsága.

Ajtay Ferenc (EKE): Az, hogy több Egyesület, Társaság van, 
az jó. Nem jó, ha a széttöredezett népcsoport csak mozaikokban 
próbálkozik a hagyományápolással, értékmentéssel. Egyesíteni 
kell az erőket. Mindenki dolgozzék a maga kis közösségében, de 
hozzák létre az Erdélyi Magyarörmények Szövetségét, vagy 
éppen a Kárpátmedencei Magyarörmény Szövetséget. Ha meg
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valósítják, az erő növekszik. A Szövetségnek lehessenek nem
csak örmény gyökerű civil szervezetek is tagjai. Pl. az EKE 
megalapításában, de mai működésében is számos örménymagyar 
játszott -  játszik fontos szerepet. Az EKE is szívesen társulna.

A Merza Gyula hangoztatta múzeumi eszme éljen bennünk, 
ezért munkálkodjunk együtt. Mert mi nem várhatunk sem segít
séget, sem kegyelmet. Példa rá az EKE Tordai Hasadéki mene
dékháza. Telekkönyvi kivonat bizonyítja, tanuk vannak rá, hogy 
jogos tulajdonosai vagyunk. A pereket mégis sorra elveszítjük.

-  A Sportminisztériumhoz fordultunk anyagi segítséget kérve 
vándor-túráinkhoz -  nem is válaszolnak megkereséseinkre.

-  Össze kell fogni, meg kell oldani, hogy bejegyzett jogi 
személyként jogutódai lehessenek az utódok elődeik javainak, 
munkájuk gyümölcsének, kegytárgyainak, kegyhelyeinek.

B. Kovács Júlia: javasolja, hogy a templom maga, a karzatok, 
a kripta legyenek helyet adói a berendezendő múzeumnak. Ajtay 
Ferenc gondolatát kiegészítve, és hogy mindenki számára kétsé
gen felül világos legyen: a meglévő szervezeteket senki nem 
akarja megszüntetni, lenullázni, hanem összesíteni kívánjuk, 
csúcsszervezetet létrehozva szövetségbe „tömöríteni” a meg
lévőket.

Lapohos András: az ördöngősfüzesi Szülőföldem Alapítvány 
kuratóriumi elnöke: nyugalmazott biológia tanár elmondja, hogy 
ő ugyan nem örmény származású, de annakidején itt Számos- 
újváron járt 8 évig iskolába és a diákévek idején gyakran láto
gatta az örmény múzeumot, ami igen nagy hatással volt reá. Ez 
az élmény, a „múzeumi szellem” elkísérte egész életében. Szülő
falujában, ahol egy életen át tanárkodott, létrehozott egy kis állat
tani múzeumot, mellyel a Pro Natura versenyen országos első 
díjat nyertek, sőt Nagydíjat is. Ezt a múzeumot 1996-ban átadta
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az iskolának, szülőfalujának. Most a mezőségi szórvány-vidéket 
járja, felkutatja a „Holttenger”-ben a kevés, még meglévő szige
tecskét, hogy a kis közösségeknek legalább egyházuk törté
netében nyomuk maradjon. Összeírják, lefényképezik a klenódi- 
umokat László Csabával (aki az Apáczai B.T. képviseletében 
jelen van a konferencián) és Ördöngősfuzesen kitartó, állhatatos 
munkával létrehozta az egyházi múzeum alapjait.

-  Levelezés útján régi diáktársakat és tanítványokat felkeresve 
-  megkeresve, kicsinyes gáncsoskodóknak nem engedve véghez- 
vitték a nagy munkát. Pirosban áll és fedél alatt van a kis közös
ség gyülekező terme, 5x6-os szoba, remélhetőleg a jóemberek 
összeadják még a hiányzó 50 millió lejt és a kitűzött határidőre, 
2000. nyarára együtt örvendezhetünk a megnyitónak.

-  Szeretné, ha a múzeumi anyagba örmény jellegű tárgyak is 
kerülnének, hiszen Ördöngősfuzes 6 km-re van Szamosújvártól, 
kapcsolata mindig volt az örmény várossal.

A falakat be kell fedni mindenhol, hogy megállítsuk a romlást. 
Együtt könnyebb.

Tapasztalatból tudja és hirdeti: a szeretetre épült hittel sok 
mindent meg lehet teremteni. Köszöni az „Armenia” Örményma
gyar Baráti Társaságnak a feléje nyújtott kezet. „Munkámban, 
amelyet nagyon elszigetelten végzek, jobban fogok tudni dolgoz
ni e mostani együttlét, együttgondolkodás után. A Szülőföldem 
Alapítvány Kuratóriuma nevében kijelenthetem, szeretnénk a 
megszületendő csúcsszervezet, a Szövetség tagjai lenni.”

dr. Ajtony Gábor a Csíkkörzeti Szentháromság Egylet kurató
riumának elnöke elmondja, hogy az 1998. októberében a Csíksze
redái ügyészségen bejegyzett jogi személy az 1730-ban Csík- 
szépvízen alakult és 1949-ben megszüntetett Szentháromság 
Egylet jogutódja. Több ingatlanuk visszaszerzéséért is megindí
tották a jogi folyamatokat, de nagyon nehezen mennek a dolgok.
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-  sürgős jogsegélyre van szükségük,
-  eddig az örmény Kaszinóban egy szobát sikerült magukénak 

mondani, amelyet múzeumszobának akarnak berendezni,
-  egyértelműen szükségesnek tartja a Szövetség létrehozását. 

Mindenkinek csak hasznára válik majd.
Sztranyicky M ihálynak -  a kiadandó album dolgában az a 

véleménye, hogy vannak művészeink, művészettörténészeink, 
vannak kiadóink. Legyen kézirat!

Buslig Gyula, a gyergyószentmiklósi 15 tagú egyháztanács és 
az Oltáregylet több mint 15 nőtagjának a küldöttjeként és a 
nevében szól.

Mi magyar nemzetiségű örmény származású, katolikus román 
állampolgárok vagyunk -  mondja -  és elhatárolódunk mindentől 
és mindenkitől, aki másképp óhajtana bennünket meghatározni. 
(Taps)

Céljaink:
-  karbantartani templomunkat,
-  a temetőkertet és a temetőt,
-  visszaszerezni egyházi javainkat.
Mindezeknek a céloknak az elérésében együttműködni 

akarunk a Szövetségben.

László Csaba A z  Apáczai Csere János Baráti Társaság alel- 
nöke: Szeretettel és tisztelettel üdvözli a különböző városokból 
érkezett örménymagyarokat, nagyon örvend, hogy még jobban 
megismerte ennek a népcsoportnak a múltját és jelenét. Úgy 
látja, a problémák ugyanazok, mert a céljaink is azonosak.

-  nagyon helyesnek tartja a Szövetség gondolatát, feltétlenül 
létre kell hozni,

-  eddig is voltak olyan kitűzött feladatok, amelyeket együtt 
oldottunk meg, együttműködési megállapodásaink vannak már
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évek óta, a kérdése most az
-  milyen szerepe lehet a nem örménymagyar szervezeteknek a 

létrehozandó Szövetségben? -
Kalamár György: Illyefalváról (Sepsiszentgyörgy mellől) a 

Rusztika Alapítvány küldötteként -  felhívja a figyelmet arra, 
hogy nagyon sok műérték: porcelán, szőnyegek, kristályok, 
ezüstnemű kerül brassói, Prahova völgyi gyűjtők, viszonteladók 
kezébe. Meg kell próbálni, hogy vállalkozóink érdeklődését 
ráirányítsuk az áruba bocsátott értékekre, hogy legalább 
magángyűjteményekben maradjanak itthon, Erdélyben. Nemcsak 
egyházi műkincseink vannak.

-  Használjuk a videót, archiválni kell a történelmet. Külön
böző TV társaságok készítsenek kisfilmeket. A Duna TV profi, 
minőségi filmeket készít, de mi ismerjük jobban a mi prob
lémáinkat és már rendelkezünk olyan technikai felszereltséggel 
és szakembergárdával, hogy el tudjuk végezni ezt a feladatot.

-  November 16-án Illyefalván örménymagyarok és örmény
magyar szimpatizánsok találkozóját szervezték meg nagy siker
rel.

-  Felajánlja az Illyefalvi Rusztika Alapítványt arra a célra, 
hogy Háromszék is jelen lehessen a létrehozandó Szövetségben, 
amelyre nagy szükség van.

Budai Merza Pál: A Kárpátkanyarból, Brassóból érkezett és 
elmondja, hogy az augusztusi árkosi (Sepsiszentgyörgy mellett) 
találkozó után kutatott még Brassóban örménymagyarok után és 
Lázár Mária (László Károlyné), Szirmai Béla, Mina László 
személyében rájuk is talált. Az Armeniában közli majd a velük 
folytatott beszélgetéseket.

-  Intézőbizottság létrehozását javasolja, mely záros határidőn 
belül bemutatja a létrehozandó Szövetség alapszabály-tervezetét, 
felépítését stb.
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M áté Gyula: 15 megyét magába foglaló EKE Országos Elnök
sége nevében szól, mondván, hogy a régi és a mai örménymagyar 
tagságuk is feljogosítja őt, hogy melegen üdvözölje és felkarolja 
a Szövetség gondolatát. Annál is inkább, mert gondjaink és 
nehézségeink egyformák.

-  Felajánlja, hogy a konferenciáról megjelent értékelő sajtóból 
a Gyopár 50. ünnepi számában szívesen közölnének.

Nits János: szatmári küldöttként mond köszönetét a meghí
vásért.

-  örvend, hogy sok civil szervezet, alapítvány jelen van,
-  hiányolja, kevésnek tartja a szamosújvári jelenlétet,
-  tengernyi a tennivaló, próbáljunk meg összetartani a közös 

cél érdekében, megőrizni, megmenteni ami még megvan, vissza
szerezni amit jogtalanul elvettek, összegyűjteni a szellemi és tár
gyi emlékeket, megírni a valós múltunkat és jelenünket.

dr. Issekutz Sarolta: mint kívülálló szól.
Azt tapasztalja -  és örömmel - ,  hogy mindenki egyetért abban, 

közösen kell fellépni céljaink elérése érdekében. Számára kedves 
ez a Kárpátmedencei Magyarörmény Szövetség elnevezés, de 
természetesen a hazai, a román jogrendben jártas szakembe
reknek kell megalkotni azokat a jogi kereteket, amelyeket majd a 
tagok tartalommal töltenek ki. Reméli, meg fogjuk találni a mód
ját, hogy a létrehozandó Szervezetnek valamiképpen az 
EÖGYKE is tag-, társ-, vagy pártoló egyesülete legyen.

Starmüller Géza: ahogy Lapohos András egyetlen emberként 
megvalósította álmát, mi sem hagyjuk magunkat.

Lapohos András. NÉPÜNKRŐL VAN SZÓ, ÖSSZE KELL 
FOGNI.
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A közgyűlés végül megbízta dr. Ajtony Gábort, Buslig Gyulát, 
B. Kovács Júliát, Puskás Attilát, Sebesi Karén Attilát, Tarisznyás 
Csillát, hogy a létrehozandó Szövetség alapszabály-tervezetét és 
a bejegyzéshez szükséges iratokat készítsék elő és felkérte dr. 
Issekutz Saroltát, hogy tapasztalatával legyen segítségükre.

Szamosújvár -  Kolozsvár, 1999. november

B. Kovács Júlia jegyzőkönyvvezető
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Örmény katolikus templom a XX. század elején, Erzsébetváros



KIÁLLÍTÁSOK -  MEGEMLEKEZESEK





Balázs -  Bécsi Attila TÉKA Művelődési Alapítvány:

B. Kovács Júlia: „Szemelvények az erdélyi magyar
örmények múltjából és jelenéből”,

valamint Kasza Antal: „Szamosújvár képekben” 
kiállítások megnyitóján elhangzott bevezető

Kedves megjelentek!

E kiállítás házigazdája, a szamosújvári Téka Művelődési 
Alapítvány nevében üdvözlöm az Örmény Konferencia előadóit, 
résztvevőit és a szép számban megjelent érdeklődőket.

Két párhuzamos, de tematikájában szorosan egymásba fonódó 
kiállítást tekinthetünk meg. Egyik, az Armenia Örményma
gyarok Baráti Társasága által szervezett vándorkiállítás. Ez 
bizonyos törzsanyag, kiegészítve az illető tájegységek sajátos, 
örménymagyar vonatkozásaival, amelyet Szamosújváron kívül 
több más erdélyi helységben is bemutattak, vagy be fognak 
mutatni.

Az itt kiállított anyag is hozzájárul ahhoz, hogy az örmény 
származású erdélyi magyarok megerősíthessék önérték tuda
tukat, történelmi és családi gyökereiket.

Ha szétszórva is, de az erdélyi gondolathoz példaértékűen 
híven él e népcsoportban önazonosságuk megőrzésének igénye, 
amit e kiállítás és ez a kétnapos rendezvény is bizonyít.

A másik kiállítást első alkalommal tárja összeállítója, váro
sunk polgára, Kasza Antal úr a nyilvánosság elé. Sok évtizeden 
át kitartó és megszállott munkával gyűjtött fotók, rajzok kerülnek 
bemutatásra a régi és az újabb Szamosújvár urbanisztikai, építé
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szettörténeti, közművelődési és történeti emlékeiből. Ez a kiál
lítás már minden szamosújvári lakos számára jelentést kell hor
dozzon. Bár több nemzetiségű város lett és a falvakból történő 
felülről irányított bevándorlás erősen csökkentette urbánus jel
legét, szükséges az, hogy aki vállalja e városban való életet, az 
tudatosan és felelősen vállalja el ennek a településnek múltját, 
hagyományait, értékeit is.

Fontos, hogy ne történjék szakadás az értékteremtés folya
matában.

Csodálkozzunk rá tehát a régi városra, próbáljuk felismerni azt 
az értéket, ami eltűnt és nézzünk körül, mit teremtettünk ma 
helyettük. Tudjuk, hogy az építészet alakítja ki azt az anyagi 
keretet, melyben megvalósul a közösségi szellemi lét. E városnak 
tudatos tervezés és fejlesztés folyamatában alakult ki arculata 
1700-tól kezdve.

A XVIII. századi barokk határozza meg szerkezetét, művészi
leg talán a legszebb épületeit. Viszont a később jelentkező klasz- 
szicizmus képes szervesen beilleszkedni a már meglévő 
keretekbe, folytonosan hozva létre építészeti értékeket.

A XIX. század végi eklektika ízlés-világának eredményei a 
mai város döntő többségű középületei, iskolái stb. Zárójelben 
megkérdezhető, honnan volt akkor ilyen impozáns épületek 
felépítéséhez pénz, mikor ma egy iskolát sem tudunk építeni.

De mi történt a XX. században, főleg a második felében? 
Esztelen vagy nagyon is tudatos rombolás. Jellegtelen továbbfej
lesztés. Erdélyben egyedülálló építészeti értékek pusztultak el. 
Megtört a városszerkezet. Nézzük a régi házakat és gondoljunk 
arra, hogy egy kicsit több felelősséggel és jóhiszemű hozzáállás
sal milyen építészeti gyöngyszem lenne most a város.

Tévedés ne essék. Egy város nem merevedhet meg önnön dísz
letei között. Szerves, élő, fejlődő egység kell hogy legyen. De az
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új ne a buldózerpolitikával szerezzen magának teret, hanem 
értékeivel. A meglévő régit továbbfejleszthetjük az újjal. Csak 
szeressük ezt a várost!
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Szongott Kristóf emléktáblája megkoszorúzása 
Bálintné Kovács Júlia az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 
megbízott elnöke, Máthé Gyula az EKE oszlopos elnöke, valamint 

a Czetz János cserkészcsapat tagjai



VISSZHANGOK





Magyarörmény konferencia Szamosújváron.
A kettős identitásról

Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-kato
likus egyháza és identitástudata -  régen és ma címmel magyar
örmény konferenciát szerveznek november húszadika és huszon
egyediké között Szamosújváron, az Emmaus Házban. A megbe
szélés szervezői a kolozsvári székhelyű „Armenia” Örményma
gyarok Baráti Társasága, a szamosújvári Pro Armenia Alapít
vány, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü
let és az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Művelődésügyi és 
Egyházügyi Főosztálya.

A konferencia előzményét a budapesti Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében 1997-ben megtar
tott találkozás jelentette. Az akkori pozitív sajtóvisszhang és a 
felvetődött kérdések aktualitása előrevetítette egy második ilyen 
jellegű találkozás megszervezésének fontosságát is. Az erdélyi 
magyarörmény civil szervezetek úgy gondolták, az új konferen
cia helyszíne Szamosújvár, az itteni örmény kisebbség központja 
lehetne. Az RMDSZ ügyvezető elnöksége is részt vállalt a 
szervezésben, hiszen ennek a kettős identitástudattal bíró 
közösségnek a jelene, múltja és jövője a Romániában élő magya
rok számára is jelentőséggel bír.

Nagyon sok a vita arról, hogy mit jelentenek a magyarörmény, 
románörmény fogalmak. Ez a vita abból indult ki, hogy egyesek 
nem akarják beismerni azt a történelmi tényt, hogy az örmény 
nemzetiségű csoportok két nagy hullámban érkeztek Moldvába 
és Erdélybe. A közeljövőben remélhetőleg tisztázódni fognak 
ezek a fogalmak. A szamosújvári konferencia jelentőségei közé 
tartozik az is, hogy aktívabbá próbálja tenni az erdélyi magyar-

K ró n ik a  erdélyi m agyar közéleti napilap
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örményeket, hiszen ahogy létezik egy románörmény szövetség, 
létre lehet hozni egy magyarörmény szervezetet is -  jelentette ki 
Sebesi Karén Attila, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Művelő
dési és Egyházügyi Főosztályának alelnöke.

Erdélyben, azokban a központokban, ahol tömbökben élnek 
örmények, több olyan alapítvány és egyesület alakult, amely a 
magyarörmények problémáival foglalkozik. Fölvetődhet annak a 
lehetősége is, hogy ez a néhány egyesület, amely eddig csak a 
helyi gondokkal foglalkozott, szövetséget alakítson, hiszen közös 
erővel sokkal nagyobb intenzitással tudnák képviselni saját érde
keiket.

A szamosújvári konferencia felkért előadói közül többen is 
jelezték a szervezőknek, hogy az örménymagyarok kettős, sőt 
sok esetben hármas identitástudatáról szeretnének beszélni. A 
konferenciának dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kor
mányzó és Esckstein-Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter a 
védnöke. Ez a tény hangsúlyozza az esemény egyházi és politikai 
vonatkozásait is. -  Két kultúra találkozott egy közösségen belül 
-  szerintem ez a lényeg. Én úgy érzem, azt a tudatot kell mege
rősíteni az emberekben, hogy két különböző világ egyesül ben
nük. Remélem, ezen a konferencián hangsúlyozott szerepet kap 
az örménymagyar identitás meghatározása. A magyarörmények
nek nem kell eldönteniük, hogy hová tartoznak, hiszen nagyon 
jól tudják, de ebben a tudatban meg kell erősíteni őket. És ami 
ennél is fontosabb, meg kell találni azokat a fejlődési vonalakat, 
amelyek mentén mások számára is meg tudja határozni önmagát 
ez a közösség -  mondta Sebesi Karén Attila. Nagyon bízom 
abban, hogy ez a konferencia biztonsági alapot nyújthat az erdé
lyi magyarörmények számára.

Kolozsvár 1999.november 17.
Ketesdy Beáta
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Örménymagyar konferencia
Ma és holnap Szamosúj váron örménymagyar konferenciát tar

tanak Az erdélyi örménymagyarok társadalmi szerepe, az örmény 
katolikus egyház és identitástudat régen és ma témakörben. A 
rendezvény szervezői között megemlítjük a kolozsvári székhelyű 
„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaságot, a szamosújvári 
Pro Armenia Alapítványt, valamint a budapesti székhelyű 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet. A konferencia 
fővédnöke dr. Jakubinyi György, az erdélyi örmények apostoli 
kormányzója. Hargita megyét a Szentháromság Alapítvány kura
tóriumának 5-6 fős csoportja képviseli Ajtony Gábor elnök veze
tésével, Bogos Mária diaporámával illusztrált előadással jelent
kezik a konferencián a csíkszépvízi örmény-katolikus plébánia 
történetéről.

1999. november 20.

H a rg ita  N épe K özéleti napilap
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Magyarörmények tanácskoztak Szamosújváron
A hét végén második alkalommal került sor Az erdélyi 

magyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza 
és identitástudata -  régen és ma című konferenciára.

A találkozó célja az örmény katolikus egyházak, egyház- 
közösségek, kolóniák működésének, kultúrájának áttekintése 
Erdélyben és Magyarországon. A kétnapos rendezvénysorozat 
alkalmával kerekasztal-megbeszélésekre, tudományos értekez
letekre került sor.

A találkozót megtisztelték jelenlétükkel Eckstein-Kovács 
Péter kisebbségügyi miniszter, valamint a budapesti székhelyű 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselői. Az 
ünnepségsorozatot Bálintné Kovács Júlia menedzselte. Szomba
ton este a Téka Klubban B. Kovács Júlia és Kasza Antal az 
örmények életét bemutató kiállítása nyílt meg. Vasárnap a részt
vevők megtekintették Szamosújvár nevezetességeit, megkoszo
rúzták Szongott Kristóf emléktábláját, és részt vettek az 
örménykatolikus székesegyházban tartott szentmisén.

1999. november 22. hétfő

S z a b ad ság  kolozsvári közéleti napilap
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A magyarörmények múltjáról és jövőjéről tanácskoztak 
Szamosújváron

Közös képviseleti szervezetre lenne szükség
Az egykori Armenopolis adott otthont november húszadika és 

huszonegyediké között annak a tudományos jellegű ülésszaknak, 
amelyen a romániai magyarörmények önidentitásukat szerették 
volna meghatározni, szervezeteik szerepét a társadalomban és 
viszonyukat a katolikus egyházhoz. Az erdélyi magyarörmények 
társadalmi szerepe, örménykatolikus egyháza és identitástudata -  
régen és ma címmel szervezett konferenciát a kolozsvári székhe
lyű „Armenia” Örménymagyarok Baráti Társasága, a szamosúj- 
vári Pro Armenia Alapítvány, a budapesti Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és az RMDSZ Ügyvezető Elnök
ségének Művelődési és Egyházügyi Főosztálya. A konferencia 
fővédnökségét dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, 
örmény apostoli kormányzó vállalta el egyházi részről, míg a 
világi védnök Eckstein-Kovács Péter kisebbségvédelmi minisz
ter volt. Az örmény apostoli kormányzó előzetes elfoglaltsága 
miatt nem tudott megjelenni a kétnapos rendezvényen, de áldását 
küldte. A konferencia résztvevőihez címzett levelében hang
súlyozta, az esemény jelentőségét abban látja, hogy erősíti a 
magyarörmény hívek egyházi és társadalmi önazonosságának 
meghatározását. A szombati előadássorozatot, valamint B. 
Kovács Júlia Szemelvények az erdélyi magyarörmények 
múltjából és jelenéből, és Kasza Antal Szamosújvár képekben 
kiállításának megnyitóját vasárnap ünnepi szentmise követte a 
szamosújvári örménykatolikus székesegyházban, majd sajtótájé
koztató az örménykatolikus plébánián. Sebesi Karén Attila, az 
RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Művelődési és Egyházügyi 
Főosztályának alelnöke elmondta, a konferencia eredményét

K ró n ik a  erdélyi m agyar közéleti napilap

205



legfőképpen abban látja, hogy megfogalmazódott a romániai 
magyarörmény szövetség megalakulásának szükségessége. Dr. 
Issekutz Sarolta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu
rális Egyesület elnöke szerint a kisebb szervezeteknek össze kell 
fogniok ahhoz, hogy a magyarörmény társadalmat képviseljék: -  
Ha megalakul az erdélyi örmény szervezet, remélem, találnak a 
romániai jogszabályok között egy olyan helyet, amelynek alapján 
tagként részt vehetünk, de ha csak egy kölcsönös támogatási 
megállapodást tudunk kötni, akkor is tagoknak tekintenénk 
magunkat ebben a szervezetben -  jelentette ki a magyarországi 
egyesület elnöke, aki ittlétével a Budapesti Örmény Kisebbségi 
Önkormányzatok Társulását is képviselte. Bálint Tibomé Kovács 
Júlia, az „Arménia” Örménymágyarok Baráti Társaságának társ
elnöke a tanácskozás szervezőjeként elmondta, hogy sikeresnek 
bizonyult a konferencia, amelyen nemcsak az örménymagyar 
szervezetek küldöttei jelentek meg. A rendezvényen megjelent 
örménymagyar szervezetek és magánszemélyek mind kiemelték 
annak fontosságát, hogy megalakuljon a regionális érdekeket is 
szem előtt tartó közös képviselet, amely az erdélyi örmény 
kultúrával rendelkező magyarok érdekeit képviselné.

Kolozsvár 1999. november 22, hétfő
Ketesdy Beáta

206



Szövetségbe töm örülnek az örm ény szervezetek
Az elmúlt hétvégén kétnapos konferenciát tartottak Számos- 

újváron az erdélyi örménymagyar szervezetek. A rendezvény 
védnöke volt dr. Jakubinyi György apostoli kormányzó, aki 
levélben köszöntötte a résztvevőket, valamint Eckstein-Kovács 
Péter kisebbségügyi miniszter, aki jelenlétével is megtisztelte a 
rendezvényt. A Csíkszeredái Szentháromság Alapítvány elnöke, 
Ajtony Gábor lapunk kérdésére elmondta, hogy mintegy 100 
résztvevő képviselte Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 
Gyergyó, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad, és Szamosúj- 
vár örménymagyarságát. A konferencia első napján tudományos 
szesszió keretében az előadók elemezték az örmény katolikus 
egyház, az identitástudat, múlt és jelen helyzetét. A Szenthárom
ság Alapítvány képviselője Bogos Mária tanárnő a csikszépvizi 
örmény katolikus plébánia múltjáról és jelenéről értekezett. A 
második napon kulturális program keretében a résztvevők Sza- 
mosújvár örmény vonatkozású történelmi színhelyeit keresték 
fel. A konferencia résztvevői egyöntetűen kifejezték óhajukat, 
hogy az Erdélyben sporadikusan működő örmény szervezetek 
közös szövetségbe tömörüljenek. Intézőbizottságot alakítottak, 
amely egy hónapon belül kidolgozza a szövetség létrehozásának 
tartalmi és jogi kereteit. Ennek a bizottságnak tagja Ajtony 
Gábor, a Szentháromság Alapítvány elnöke.

1999. november 24., szerda
Takács Éva

H a rg ita  N épe K özéleti napilap
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H árom szék Közéleti napilap.
(részlet a beszámolóból)

M agyar-örm ények tanácskoztak
Igen színvonalas előadásokat hallgathatott meg a száznál is 

több, Magyarországról, de többségükben Erdély számos megyé
jéből, városából érkezett meghívott. Valamennyi előadás szoro
san kapcsolódott a konferencia fő célkitűzéséhez: kitapogatni 
azokat az eleven gyökereket, amelyek a ma már inkább nevükben 
és foszladozó családi hagyományokban őrzik a majd háromszáz 
éve Erdélyben oltalmat és megérdemelt megbecsülést nyert 
örmény eredetet. Neves örmény-magyar tudósok, írók, katonák 
neve mellett az EKE képviseletében Ajtay Ferenc, Merza Gyula 
és Czárán Gyula az erdélyi turizmus megalapozóinak nevét 
idézte. Előadás hangzott el az örmények városalapító és városi 
életformát létrehozó polgári életformájáról is.

A vasárnapi misét P. Barnabás ferences atya celebrálta, majd a 
monumentális örmény templom alatti temetkezési helyet járták 
körbe a résztvevők. Az ünnepi hangulat csúcspontja a város 
neves örmény monográfusa, Szongott Kristóf házán levő emlék
tábla megkoszorúzása volt, amelynél a Czetz tábornok nevét 
viselő 51-es cserkészcsapat állt őrséget.

1999. XI. 27.
Puskás Attila
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Erdélyi Gyopár
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület közlönye 
Turizmus, Honismeret és Természetvédelem

Magyarörmény találkozó Szamosújváron,
1999. november 20-21
Második alkalommal tartották meg ,^iz erdélyi magyarörmé

nyek társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza és identitás- 
tudata régen és ma” című konferenciát. Célja az erdélyi és ma
gyarországi örménykatolikus egyházak, egyházközösségek 
működésének, kultúrájának áttekintése. A szervezők: az „Arme
nia” Örménymagyarok Baráti Társasága Kolozsvárról, a Pro 
Armenia Alapítvány Szamosújvárról, az Erdélyi Örmény Gyö
kerek Kulturális Egyesület Budapestről és az RMDSZ Ügyve
zető Elnökségének Művelődési és Egyházügyi Főosztálya.

Az ünnepségsorozatot Bálintné Kovács Júlia, az „Armenia” 
részéről, és dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület részéről nyitották meg. Eckstein Kovács 
Péter kisebbségvédelmi miniszter, a konferencia világi védnöke 
köszöntötte a résztvevőket. A helyszín a szamosújvári Emmaus 
ház volt. A konferencián elfoglaltsága miatt résztvenni nem tudó 
dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, örmény apostoli kor
mányzó, a rendezvény egyházi védnöke áldását és üdvözlő 
szavait B. Kovács Júlia olvasta fel.

A kétnapos rendezvénysorozaton tudományos értekezletek, 
kerekasztal megbeszélések voltak. Valóságos történelemórán 
éreztük magunkat, hallván az örmények erdélyi betelepüléséről, 
az örmény nép viszontagságos történetéről, a legrégibb időktől 
napjainkig.
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Az Erdélybe érkező örmények 1672-ben kaptak letelepülési 
engedélyt I. Apafi Mihályiéi. A betelepülők nagyrésze Gyergyó- 
szentmiklóson és Csikszépvízen talált otthonra, de Felfalu, 
Görgény, Petele, Bátos és Vice is örmény telepeseket fogadott be. 
A Besztercén letelepedett örmények összekülönböztek a szá
szokkal s I. Lipót királytól kaptak engedélyt arra, hogy Gerla 
helyén várost alapítsanak. Gerla neve a folyammeder-torkolat, 
gázló, átkelőhely jelentésű szláv szó emlékét őrzi. A Számos- 
újvár nevet a XVII. században ide települő örmények adták 
Szamos melletti fekvése és vára után. Ma méltán nevezhetjük az 
erdélyi örmények fővárosának, melynek főterén már messziről 
megragadja a figyelmet a 250 éves örmény katolikus székesegy
ház impozáns épülete.

Az EKE részéről mint felkért előadó, Ajtay Ferenc tanár úr 
méltatta Merza Gyula, Czárán Gyula és Gyurka László érdemeit. 
Nagysikerű előadásában kiemelte Merza Gyula örmény vonat
kozású írásait („A magyar örményekről”, „Az erdélyi örménység 
statisztikája”) és Szongott Kristóffal való munkálkodását az 
Örmény Múzeum létrehozásában. Méltón emlékezett a természet 
apostolára, Czárán Gyulára és szeretett kortársunkra, nagyrabe- 
csült EKE-társunkra Gyurka Lászlóra, aki életcéljának tekintette 
nagy elődeink emlékhelyeinek felkutatását. így kapott emlék
táblát Szongott Kristóf Szamosújváron. Tagja volt a magyar
örmény Baráti Társaságnak és a cél érdekében szorgalmazta a 
különböző egyesületek összefogását.

A TÉKA Klubban fotókiállítás nyílt, ahol régi városképeket, 
híres örmény famíliák családfáit és Szamosújvár neves szülöt
teinek fényképeit láthattuk.

A konferencia második napján Szamosújvár nevezetességeit
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tekintettük meg és megkoszorúztuk Szongott Kristóf, a nagy 
örmény kutató emléktábláját.

54. (IX) évfolyam 1999/6. (50.) jubileumi szám
Nyerges Éva
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Romániai Magyar Szó
1999. december 9.

Gondolatok a kettős kötődésről
A II. magyarörmény konferencia

Szamosújváron, az örmények alapította -  az egykori Gerla 
(szláv szó: gázlót, átkelőhelyet jelent) birtokon felépült -  város
ban rendezték meg november 20-21-én az Erdélyi Magyarör
mények II. Konferenciáját. A konferencia megrendezésében több 
civil szervezet működött közre, így a budapesti Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület, az ugyancsak Budapesti Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, a kolozsvári, szamosúj- 
vári, gyergyószentmiklósi magyarörmény képviseletek, az 
RMDSZ, a román kormány kisebbségügyi minisztériuma, az 
EKE stb. Az értekezletnek otthont a helyi örménykatolikus egy
ház, valamint a református egyház karitatív intézménye adott.

Jómagam a sepsiszentgyörgyi magyarörmények képviseleté
ben voltam jelen két társammal együtt. A színvonalas előadások 
kitöltötték az első napot, a második nap a mise, a koszorúzás 
Szongott Kristóf emléktáblájánál és az örmény temetkezési hely 
(a székesegyház alatti kriptákban), valamint a Salamon templom 
és örmény polgári házak megtekintése volt soron. Valamennyi 
előadás a kettős kötődés jellegét hivatott igazolni, egyrészt az 
Erdélyben I. Apafi Mihálytól 1672-ben letelepedési engedélyt 
elnyerő örmények városépítő, polgárosodást felerősítő, 
művelődésben, hadviselésben szerepet betöltő jelenlétét, más
részt viszonylag rövid időn belül megtörtént elmagyarosodá- 
sukat, ami egyúttal az erdélyi magyar történelmi örökség része
seivé tette őket.
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Az előadásokat hallgatva mindvégig, majd azután is nem 
hagyott nyugton a dilemma: ugyan mit is keresek én e csoporto
sulásban, mikor alig van „génjeimben” (mindössze 17%/) ör
mény jelleg (apai felmenőim között Lukácsok, Keresztesek; 
Urszujok női ágon), egyáltalán mi ez a hibrid fogalom: magyar
örmény? Ezt Vámján Vözganian sem értette, amikor a számos- 
újvári örménymagyarokat megkereste, feltevén a kérdést: 
magyar vagy örmény? A kettő együtt nem létezik! (Persze: 
számára nem. Ismert több megnyilatkozása, amely határozottan 
magyarellenes. Ő a többségbe beolvadás tudatos hirdetője).

De mert nem szoktam egyetlen lappangó kételyemet sem a 
könnyebb megoldás kedvéért elvetni, tovább töprengtem ennek a 
mozgalomnak a létjogosultságán. Ugyanis mi határoz meg egy 
etnikai közösséget? A közös nyelv mindenekelőtt, amely a közös 
kulturális örökség foglalata, hordozója. Márpedig sem rasszként 
(az örmény armenid típus, ill. anatóliai-armenid típus), mivel az 
erdélyi magyar tipológia (keveredéssel) legfennebb 10%-nyit 
ismer ebből a Kis-Ázsiában kialakult típusból („Orrod, mint a 
Libanon tornya, amely Damaszkusz felé néz” -  Énekek éneke), 
sem nyelvileg nem található rokonság. Úgyszintén az örmény 
világi és vallásos szokások, építkezés, művelődés, öltözködés 
stb. viszonylag korán, a múlt században megkoptak, sőt jó 
néhány eltűnt, feloldódott a magyar környezetben. Elfeledték 
nyelvüket, csupán közös a Római Katolikus Egyházhoz kötődé
sük és jórészt magyar nyelvű erdélyi dokumentumaik maradtak 
meg. Az utolsó ismerője az Ó- és új-örmény nyelvnek P. 
Fogolyén Miklós gyergyószentmiklósi atya volt, de ő is Rómá
ban tanulta meg egykori anyanyelvét. Korai halála a gyergyói 
magyarörmény közösség nagy vesztesége.

Az elhangzott előadások olyan jeles személyiségek nevét
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emlegették, mint a vértanúk, a '48-49-es szabadságharc hős 
tábornokai -  Kiss Ernő, Lázár Vilmos -  vagy Czetz Jánost, a 
festő Hollósyt, a színművésznő Hollósyt (valamikor Korbulyok), 
a természetjáró Merzát, Czáránt stb. Valamennyien a magyarság 
nagyjai. „Magyarabbak a született magyarnál” -  mondják. Akkor 
hát e tökéletes és önkéntes asszimiláció ismeretében ugyan mi 
bennünk az örmény? Ma már legfennebb génjeinkben rejtetten, 
latens tényezőként van meg. Nosztalgia? Kettős identitás? De hát 
ez nem igaz. Szerintem egészen másról van szó.

Ez -  ma is létező -  erős ellenségek (perzsák, törökök, oroszok, 
tatárok stb.) és természeti csapások (földrengések) szorításában 
éppúgy megmaradt, mint a hasonló történelmi sorscsapásoknak 
kitett magyarság. E rokonszenves és szorgalmas népnek mi 
adtunk otthont, és nem maradtak hálátlanok (mint mások). 
Várost, városokat építettek, fellendítették a kereskedelmet és az 
ipart, majd elfoglalták megérdemelt helyüket a magyar köztiszt
ségviselők, a magyar nemesség körében. Becsületes és immár 
jómódú férfiak vettek nőül magyar, főleg székely lányokat 
kisnemesi családokból, de ennek fordítottja is történt (pl. a mi 
családunk esetében is). Hazánkat, nemzeti ügyünket soha nem 
árulták el, ha kellett, mártírhalált haltak érte. S amint napjaink 
bizonyítják, az anyaországban meghonosodott magyarörmények 
sem felejtették el erdélyi gyökereiket.

íme, ha a nyelvet, a szokásokat nem is örököltük, vagy nem 
gyakoroljuk, de a hűség őseink iránt nem apadt el.

Talán ez a magyarörmény mozgalom lényege: túl a vérségi 
kapcsolatokon, túl az elválasztó különbségeken e két népben 
közös: önazonosságunkat megőrző hűség népünkhöz, ragasz
kodás évezredes gyökereinkhez.

Puskás Attila
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Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának 
havonta megjelenő kiadványa 
1999. december

Szamosújvár 
1999. november 20-21.

A budapesti magyarörmények (a BÖKÖT és az EÖGYKE) 
képviseletében küldöttség vett részt a szamosújvári, idén novem
ber 20-21-én rendezett konferencián, amely „Az erdélyi magyar
örmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és iden
titástudata -  régen és ma” címet viselte.

A konferencia programja: a tanácskozást szombaton, novem
ber 20-án a szamosújvári Református Egyház Emmaus Házában 
9.30-kor Bálintné Kovács Júlia („Armenia” Örménymagyar 
Baráti Társaság) nyitotta meg, aki felolvasta Jakubinyi érsek úr, 
örmény apostoli kormányzó levelét a konferencia résztvevőihez, 
majd dr. Issekutz Sarolta (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület) és Eckstein-Kovács Péter szenátor, a román kormány 
kisebbségvédelmi minisztere üdvözölte a résztvevőket.

Ezután következtek az átgondolt, tudományos igényű referá
tumok, vitázó előadások, amelyek sora Szalontai Mihály P. 
Barnabás, vagyis Barna atya visszaemlékezésével kezdődött.

Ezt követték a történeti visszapillantásé, kultúrtörténeti, 
elemző, vagy egyenest a jövő feladatait, lehetőségeit felvillantó 
előadások: ifj. Kábái Ferenc, Ajtay Ferenc, dr. Issekutz Sarolta, 
Jakobovits Miklós, Bálint Tibor -  B. Kovács Júlia, dr. Pál Judit, 
Bogos Mária, Tarisnyás Csilla, Fancsali János, Péter Emese, 
Sebesi Karén Attila.

Minden előadó, valamint a konferencián résztvevő összes -  
jobbára civil -  szervezetek képviselője átvehette a budapesti
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nyomdából frissiben kijött új könyvet, amely az előző, 1997-es 
konferencia anyagát tartalmazza (Az örmény katolikus egyház 
története és művészete -  konferencia, Budapest, 1997. november 
20-22., szerkesztette Fancsali János és dr. Issekutz Sarolta, kiadó 
EÖGYKE, a Budapest II. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkor
mányzat és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok 
Társulása támogatásával, 1999.)

Rövid ebédszünettel majdnem este fél nyolcig tartott az ülés
szak, majd a résztvevők (a legfontosabb kérdések felelős megvi
tatása miatt némi késéssel) átvonultak a Kasza Antal-féle 
„Szamosújvár képekben” és B. Kovács Júlia „Szemelvények az 
erdélyi magyarörmények múltjából és jelenéből” című kiállításá
nak megnyitójára, a Téka Alapítvány termébe. A kettős kiállítást 
hozzáértő, érdekes előadással a rendező, Balázs-Bécsi Attila nyi
totta meg.

Másnap, vasárnap reggel nyolckor a konferencia résztvevői a 
szamosújvári örménykatolikus plébánián reggelin találkoztak.

Ezután, 9 órakor szentmisén vettek részt az 1960-as toronyé
gés után szépen helyreállított örménykatolikus székesegyházban, 
bejárták a sekrestyét, ellátogattak az altemplom kriptához, majd 
rövidke sétával került sor az első szamosújvári templom megte
kintésére. Végül az erdélyi örménymagyarok kutatójának, Szon- 
gott Kristófnak az emléktáblájához vonultak. A koszorúzás 
következett: Himnusz, vers és őszinte megilletődés. A koszorú- 
zási ünnepség fényét emelte a helybeli, Czetz János nevét viselő 
cserkészcsapat díszőrsége és az, hogy Issekutz Sarolta átadta a 
csapat vezetőjének a budapesti Sasi Nagy István és neje (Czetz 
rokonok)ajándékát, a Czetz Jánost ábrázoló domborművet.

Ez a nagyméretű kerámia-plakett a gidófalvi, Czetz-emlékmü 
dombormüvének másolata.

A komoly téma és a komoly, ünnepélyes hangulat nem jelen
tett komorságot. A résztvevők többsége a szünetekben és az
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étkezések idején egymást keresztül-kasul szövődött rokoni
ismerősi szálait bogozgatta, a szamosújvári asszonyok pedig 
különösképpen emlékezetessé tették a vasárnap déli búcsúe
bédet: a résztvevők angadzsaburt kaptak, (repetázni is lehetett), 
majd töltöttkáposztát úgy, ahogyan az az „erdélyi örménymagyar 
nagykönyvben” meg van írva: kicsi, finom ízesítésű, alig gyufás- 
doboz nagyságú töltelékből majdnem másfélezer darab készült, 
hogy mindenki eleget tehessen a régi szokásnak: csak páratlan 
számú tölteléket illik enni, hetet, kilencet... vagy...hm!

Ebéd közben került sor a korábban már meghirdetett sajtó- 
tájékoztatóra (lásd „Szamosújvár visszhangja” c. összeállítá
sunkat).

Ennek a záró sajtótájékoztatónak eredménye volt, hogy más
nap, hétfőn reggel a kolozsvári rádió magyarnyelvű, reggeli kró
nikájában már hallhattuk is a híradást: a szerkesztő röviden, ám 
hitelesen beszélt a szamosújvári konferencia lefolyásáról, rövid 
interjúban megszólaltatta dr. Issekutz Saroltát, majd mai, ör
ményországi muzsikával fejezte be az ismertetést.
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Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek
A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának 
havonta megjelenő kiadványa 
2000. január

Szamosújvár
körül...

Visszhangok

A magyarörmények szamosújvári konferenciájának Erdély- 
szerte nagyon pozitív visszhangja volt, olyannyira, hogy az azon
nali híradások -  rádió, írott sajtó (helyi és országos lapok), TV 
adások után december 14-én a Kolozsvári Rádió félórás külön 
műsorban foglalkozott e kettős identitást valló és vállaló sajátos 
népcsoporttal különösen, és az örményekkel általában. Az 
összeállítást Gergely Zsuzsa készítette és a konferencia szüne
tében László Tibor, a rádió kiküldött tudósítója kérdezett.

Eckstein Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter azt hang
súlyozta, hogy Romániában több olyan nemzeti kisebbség is van, 
amelyik kettős identitású. Az erdélyi örmények nagy része ma
gyarnak érzi magát, anyanyelve is magyar, de erős az eredet
tudatuk, s ez a két kultúrához való kapcsolódásuk igen tisztelet
reméltó, hiszen ők két kultúrát féltenek, ápolnak, ami különlege
sen értékessé teszi e közösséget, amely -  mint e konferencia is 
bizonyítja, magas intellektuális színvonalával is kitűnik.

B. Kovács Júlia, az AÖmBT társelnöke így summázta a kon
ferencia célját: össze kell hangolni a különböző, de azonos cél 
érdekében tevékenykedő civil szervezetek munkáját. Ha kórus
ban hallatjuk hangunkat, jobban meghallják, ha többen mozdít
juk a szerkezetet ugyanabba az irányba, el fog indulni, ha mind 
ápoljuk a gyökereket, lombot fog az hajtani.

Sebesi Karén Attila, az RMDSz egyházügyi és művelődésügyi
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alelnöke nagyon költőien „gyöngyszem”-nek nevezte örmény- 
ségünket, amely ott mocorog génjeinkben és szervesen beépül 
magyarságunkba. A riporter ama kérdésére, hogy nincs-e kitéve 
egy kettős kisebbségi identitású román állampolgár kétszeres 
támadásnak, nem kettős-e a teher, ami rá nehezedik, S. K. A. 
nevetve válaszolta, hogy ez a kettős teher pozitív teher, s aki 
támadni akar, az mindenképpen támad, de bennünket talán ez a 
másság nemesebbé is tesz.

(bennünk mocorog a gyöngyszem -  vagy talán gyöngyházbu
rok, amely védettebbé is tehet ?! Bálintné Kovács Júlia megjegy
zése).

Dr. Issekutz Sarolta a BÖKÖT és az EÖGYKE elnöke a saját 
és általában a magyarországi örmények különböző rétegeiről, 
azok beilleszkedéséről és identitástudatáról fejtette ki gondo
latait, majd amikor a gondokról kérdezte a riporter, akkor sok 
megdöbbentő fejleményről, eseményről is beszámolt.

Jó volna már tiszta vizet önteni a pohárba -  összegezte a 
riporter, s így gondoljuk mi magunk is.

Dr. Issekutz Sarolta mondanivalója azzal a pozitív közléssel 
zárult, hogy az örmények 1999-ben Brüsszelben megrendezett 
világtalálkozóján szenzációt keltett az EÖGYKE küldötteinek 
beszámolója, amelyből az „örmény világ” tudomására jutott, 
hogy Erdélyben él egy népcsoport, amelynek tagjai büszkék arra, 
hogy örmény génekkel is gazdagok.

Őseink 350 évvel ezelőtt érkeztek a Kárpátmedence e tájaira, 
a nyelvet már hosszú generációk óta nem beszélik, vegyes 
házasságaik révén vérségileg kismértékben örmények. Ragasz
kodnak örmény identitásukhoz, hagyományaikhoz, s hordozzák 
magukon -  magukban őseik vonásait, tulajdonságait, és meg 
szeretnék ismerni, szeretni, óvni, átörökíteni kultúrájukból azt, 
amit csak lehet.

A decemberi szép, tartalmas rádióműsorban riportalanyként
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utoljára Jakobovits Miklós, a Barabás Miklós Céh elnöke vála
szolt a hozzá intézett kérdésekre.

Felvázolta egy Erdélyi Örmény Képzőművészeti Múzeum 
létrehozásának lehetőségét, a meglevő értékek megmentésének 
sürgető szükségességét. Tartalmas és terjedelmes eszmefuttatását 
következő számunkban részletesen is közreadjuk és kommen
táljuk.

Beszámolónkat most viszont Gergely Zsuzsa szavaival zárjuk 
,yKét kultúra ápolása nehéz feladat, sokszor eggyel is nehezen 

birkózunk meg. Ez persze igény kérdése is. Az erdélyi magyar
örményekben -  örménymagyarokban megvan ez az igény. A 
konferencia is ezt bizonyítja

B. Kovács Júlia
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FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG 
GYULAFEHÉRVÁR
Sir. Mibal Vlleazal Nr. 21 

Tel 056-t I 1619,056-111602, F « : 056-611454.

R0-2500 Álba lulia / l / > .  / Á * 4 ?

Gyulafehérvár, 1999. december 20.

Igen tisztelt Slnöknö!
Folyó év december 3—én kelt levelét cs a mellékleteket — Az örmény 

katolikus egyház története és művészete konfernein - 1997.nov. 20-22.- 
- valamint a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok T^rsul-sa 
folyamodványát - tisztelettel és szeretettel vettem.

Miközben örömmel tölt el a katolikus örmény mozgalom fejlődése, 
szomorúan kell tapasztalnom az örmény szervezetek körében jelentkező 
feszültségeket. Remélem, hogy a sok párbeszed — meghirdetett program - 
eredményre fog vezetni.
Köszönöm a mellékletet, s ISZEíT •'Idását kérem a további konferencia 

anyag közlésére.
Igyekszem lehetőségeim szerint mindenben támogatni az örmény-katoli 

kus megmozdulásokat,

Kulturális Egyesület
C/o Dr. Issekutz Sarolta elnök
Pf. 70.
U1IGARIA





T. Örmény Katolikus Plébánia 
Fr. Bakó Gábor plébános

Tisztelt Gábor Testvér!

Szeretném megköszönni valamennyi itthoni és otthoni ma
gyarörmény közösségünk nevében, hogy biztosította „Az erdélyi 
magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza 
és identitástudata -  régen és ma” -  c. konferencia kb. 100 főnyi 
résztvevőjének a lehetőséget örménykatolikus plébániánkon való 
vendégfogadásra. Köszönjük, hogy a konferencia ünnepélyes
ségéhez, egyben családiasságához ezzel is hozzájárult.

Köszönjük a szamosújvári asszonyok áldozatos és igen jó 
munkáját, amellyel kulináris élvezetekkel halmoztak el bennün
ket, régi hazai ízeket, családi hagyományokat elevenítve fel ben
nünk. Főzéstudományuk, kedvességük mindig lenyűgöz.

Természetesen és nem utolsó sorban köszönet Esztegár 
Jánosnak, hogy mindezekhez -  nem is akármilyen módon -  
segítséget nyújtott. Igazán otthon éreztük magunkat.

Örömmel hallottuk, hogy az orgona karácsonyra készen lesz. 
Ez indított bennünket arra, hogy a székesegyházunkat továbbiak
ban is minél alkalmasabbá tegyük nemcsak a szentmisék, 
szentbeszéd tökéletesebb hangzására, hanem esetleg megren
dezésre kerülő hangversenyek tökéletes hangosítására is.

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 
tagjaként a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
(elnök Szongoth Gábor) ezen célból 50.000 Ft céladományt küld 
a székesegyház hangosítása megfelelő megoldása céljára. 
Természetesen tudjuk, hogy ez nem lesz elég, de gondunk lesz rá, 
hogy kipótoljuk.

Tájékoztatni szeretném egyúttal, hogy a konferencia szervezői 
a 3. Konferenciát jövő évben a Világosító Szent Gergely ünnep
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ség előtti napokban szeretné megrendezni Szamosújváron, hogy 
együtt lehessen az egész magyarörménység az ünnep kapcsán is, 
valamint a 300 éves évfordulón is. Természetesen az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása ugyancsak támogatja a 
rendezvényt, mint ahogyan idén is tette.

Ismételten megköszönve segítségét mondhatom, hogy csodá
latos élményben volt részünk. Hozzásegített ehhez dr. Jakubinyi 
György érsek úr, apostoli kormányzónk áldása is, amelyet végig 
éreztünk, hiszen minden résztvevő épen és egészségesen meg-, 
illetve hazaérkezett és közben pedig feltöltődött a konferencián 
és a szentmisén, egyéb programon hallottakkal, átéltekkel.

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és boldog Újesztendőt 
kívánunk Önnek és az egész szamosújvári örmény közösségnek.

Budapest 1999. december 2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelettel
Dr. Issekutz Sarolta 

elnök
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1999. november 20-21. Szamosújvári Konferencia XI. 22.
Kolozsvári Rádió 

(Részletek)

A találkozó célja volt az örmény katolikus egyházak, egy
házközösségek, kolóniák működésének, kultúrájának áttekintése 
Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Az eseményen László 
Tibor kollegám is részt vett és többek között dr. Issekutz 
Saroltával a Budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnökével beszélgetett.

László Tibor: Keveset tudunk a magyarországi örménységről. 
Elmondana néhány fontos adatot róluk.

dr. Issekutz Sarolta: „Erdélyből származnak 95-98%-ban, 
részben a múlt század végén kerültek Magyarországra. A tár
sadalmi szerkezet változással, a földbirtokok szerzésével Dél- 
Magyarországon szereztek földbirtokokat Békés és Csongrád 
megyében, Bánátban -  hát akkor még az a terület is hozzátarto
zott Magyarországhoz -. Majd az értelmiségi pályákra ment fia 
talok Budapesten telepedtek le és a nagyvárosokban, ahol a 
közigazgatásban, politikai életben, társadalmi élet vezető réte
geiben vállaltak szerepet. Ez az örménység -  az un. magyarör- 
ménység -  felduzzadt a Trianon következtében szétszakított 
országból átszármazott örményekkel, akik nem tették le az esküt 
a román államnak így tömegével hagyták el Erdélyországot és 
kerültek át az Anyaországba.

A második világháború volt a másik nagy sorsfordító, amely
nek következtében a családunk is Magyarországra került. 
Jelenleg körülbelül tizenötezer főre tehető az örménység 
Magyarországon, tehát az erdélyi örmények létszáma. Ezenkívül 
a magyarországi örményekhez még csatlakoztak a genocídium
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elöl menekült néhány tucat örmény testvérünk, majd a Szovjet
unióból gazdasági, illetve továbbtanulási céllal átszármazott 
örmények, akik Magyarországon kötöttek házasságot és ottma
radtak. Összesen két-háromszáz fő  lehet országos viszonylat
ban

Most pedig hallgassunk néhány percig örmény dallamokat.

1999. dec. 13. Kolozsvári Rádió

Jó reggelt kívánok Gergely Zsuzsa vagyok. November 20-21- 
én magyarörmények konferenciája zajlott Szamosújváron az 
Emmaus házban. A téma, amelyet körüljártak: Az erdélyi ma
gyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza 
valamint identitástudata régen és ma. A konferencia védnöke dr. 
Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó és Eckstein 
Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter volt. A szamosújvári 
konferencián László Tibor kollégám is részt vett. Lászlóffyak, 
Gajzágók, Korbulyok, Patrubányok, Kirkósák, néhány örmény 
név, amely ismerősnek tűnhet, és néhány erdélyi település, ahol 
nagyobb számban élnek örmények: Szamosújvár, Gyergyószent- 
miklós és környéke, Csíkszépviz, Málnásfurdő és még sorolhat
nám. Egy szétszóródott nép, amelynek a történelem nem sok jót 
kínált, gyakran tizedelte, vagy újabb, s újabb hazát keresni küldte 
őket. Az erdélyi örmények történelmének két fontos évszáma 
1239 és 1672. Az első Ani város elestének éve. Az erdélyi 
örmények ősei ekkor indultak el nyugat felé tartó hosszú ván- 
dorútjukra. A másik évszám 1672, amikor háromezer örmény 
család telepedett le Erdélyben, de sokan 1915 után kerültek erre 
a vidékre.
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Az 1915-béli genocídium oka a törökök szarikaniszi veresége 
volt. A győzelmet arató orosz hadseregben négy önkéntesekből 
álló örmény ezred is harcolt. A török kormány az örmények 
idézőjeles árulásának tulajdonította a vereséget és az örmény nép 
teljes megsemmisítéséről döntött. Több mint másfél millió 
örményt gyilkoltak le ekkor. Ha valaki többet szeretne tudni erről 
a történelmi eseményről, olvassa el Franz Werfel „A Musza 
Dagh negyven napja” című regényét. Az erdélyi örményekről a 
szamosújvári konferencián a következőket nyilatkozta Eckstein 
Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter: „Romániában vannak 
olyan csoportok, akik kettős identitással rendelkeznek. Gyakor
latilag az erdélyi örmények ilyenek, akik a magyar nyelvet bírják 
anyanyelvként, magyarnak érzik magukat, de ugyanakkor na
gyon erős a származástudatuk, az örmény identitástudatuk még 
akkor is, hogyha vegyes házasságok által nem tiszta a származá
suk, akkor is hogyha a nyelvet már nem bírják, akkor is ez az 
identitástudat megvan és ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, 
ez a két kultúrához való kapcsolódás, két kultúrának a féltése és 
ápolása ez gyakorlatilag egy pluszt jelent. Ugyanakkor két 
kisebbségi sorsot vállalni kettős teher is. Egy egészen különleges 
közösség, amely többek között a közösségnek a nagyon magas 
intellektuális színvonalával is kitűnik.”

László Tibor következő beszélgetőtársa Bálintné Kovács Júlia 
az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság képviselője.

Számomra és sokak számára bizonyára az erdélyi örmény
magyarok konferenciája újdonságot jelent, hiszen kevesen tudtak 
róla. De mit jelent ez azok számára, akik résztvesznek benne és 
főleg a jövőre kivetítve mit jelent ez. Itt mind a gyökerek 
kereséséről és újrafelfedezéséről van szó, de a gyökereknek csak 
akkor van értelme, ha azok egy lombot táplálnak.
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B. Kovács Júlia: „Ott kezdem, hogy elég sokan tudtak róla, 
mert sokfelé elküldtem már a puhatolózó levelet is. Felvetődött, 
hogy szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni és hogy 
melyek azok a közösségek, amelyek előadással is részt ven
nének. Szükség van rá, mert mi Erdélynek egy külön népcso
portja vagyunk, ahogy Lászlóffy Aladár fogalmazott: a legna
gyobb kisebbség kisebbsége. Ez egy egészen különös jelensége 
Erdélynek. Jövőre lesz háromszáz éve annak, hogy Szamosújvár- 
ra költöztek vak örmények - megvették Gerla falut, és felépítet
ték Szamosújvár városát. Az örmények az idők során magyarrá 
lettek. A megnevezésük is változott. Először örmények voltak, 
aztán magyarörmények és ma már örménymagyarok, mert ma 
már magyarrá lettek, díszítő jelző az elnevezésükben, hogy 
örmény. Az első konferencia „Az örmény katolikus egyház 
története és művészete” címmel Budapesten volt. Részben az 
volt a célja, hogy tudjunk egymásról és ismerjük meg egymást. 
Több kisebb örménymagyar szervezet működik, vagy szeretne 
működni, ezek munkájának az összehangolását szerettük volna 
elérni. Tudniillik a sok apró téglából már szeretnénk látni az 
épületet.”

László Tibor: Mennyire sikerült mozgósítani azokat, akik 
ebben érdekeltek lehetnek, tehát az örménymagyarokat?

„Úgy gondolom, hogy ezt Ön is érzékelhette, hogy 
ebben a csodálatos Emrnaus házban teljesen megfelelő környezet 
volt egy ilyen egyházat is említő konferenciának. Nem azt mon
dom, hogy zsúfolt terem volt, de telt ház. Az, hogy 95-100 ember 
eljött és nem akárki: a Pro Európa Ligától kezdve az Erdélyi 
Kárpát Egyesület, az Apáczai Csere János Baráti Társaság, a 
Piarista Öregdiákok Baráti Köre, a szentgyörgyi, a Csíkszeredái, 
szépvizi, Somlyói, tehát Szatmártól-Brassóig itt vannak a kis cso-
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portok. És maga a találkozás élménye is sokat jelent, és még töb
bet, mikor megkötjük ezt a szövetséget, összehangoljuk a munkát. 
Ne forduljon elő, hogy ugyanabban az időben, például az idén 
augusztus 28-án találkoztak Csíkszépvizen a csíki örmények és 
ugyanakkor volt Árkoson is egy találkozó. Tehát ütközött. A cél 
összehangolni a munkát. Ha egy szekér fá t egy ember akarna 
felemelni, nem tudná, de ha nyolcán állnak mellé, akkor 
felemeljük a szekér fá t és még építünk is a fából valamit. Ezt 
nagyon remélem, és úgy érzem, hogy sikerülni fog. ”

Gergely Zsuzsa: Dr. Hermán Antal „Egy elfeledett nép
töredék” című könyvében így fogalmaz: A zsidók negyven évig, 
az örmények négyszáz évig bujdostak, míg harmadfél századdal 
ezelőtt Erdélybe érkeztek.

László Tibor: Sebesi Karén Attila az RMDSZ Művelődésügyi 
Főosztályának vezetője az erdélyi örmények identitásáról szólva 
ugyancsak Hermáim Antal etnográfust idézte, amikor azt mond
ta, hogy az örménymagyar magyarabb mint a magyar. Mért van 
ez így?

Sebesi Karén Attila: „Lehet, hogy a mai világban nagyon 
furcsának tűnik ez a mondat így megfogalmazva, főleg a mi erdé
lyi habitusunkra lecsapódva. Viszont ha visszanyúlunk a történe
lembe és follapozzuk nemcsak a történelem könyveket, mint 
olyanokat, hanem azokat a tényeket, amelyek által és itt ezen a 
konferencián el is hangzott az, hogy milyen történelmi prece
denssel kerültek ide azok az örmények Erdélybe Apafi Mihály 
idejében, és ezt követően milyen hozzáállással - j ó  értelemben -  
olvadtak be a magyar kultúrába, a magyar tudatba, azt hiszem, 
hogy akkor ilyen vetületében nem is annyira sértés, nem is annyi
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ra durva ez a kijelentés. Mi mindnyájan tudjuk nagyon jól, hiszen 
egész Európában, az egész világon nagyon kevés az olyan egyén, 
aki magáról elmondhatja, hogy színtiszta valami. Az erdélyi 
életünk pedig mindinkább azt bizonyítja, és főleg az ilyen konfe
renciákon és más jellegű konferenciákon is kiderül az, hogy min
denkiben van valami más is. Nos hát ezek az örmények, akik 
annak idején, Apafi Mihály uram idejében idetelepedtek Er
délybe, nyilvánvaló, hogy beolvadtak a mi magyar kultúránkba, 
ebbe a magyar kultúrába. A mi történelmünkkel párhuzamosan, 
s abba szervesen beépülve nőtték ki magukat és velünk együtt 
élnek és itt vannak és ugye manapság nem is nagyon tudjuk tulaj
donképpen egymásról, hogy ki a magyarörmény az örményma
gyar, vagy nevezzük bárminek. Viszont ez a két kultúra, ami egy
más mellett haladt egy ideig, utána pedig egymást karöltve 
kialakította a mostani, jelenlegi magyarörmény kultúrát itt Er
délyben, ezt megkérdőjelezni nem lehet. ”

László Tibor: Ugyanakkor olyan hangok is megszólalnak, 
meg azt mondják, hogy tényleg nagy pozitívum és úgymond di
csőség két kultúra tagjának lenni egyszerre, ugyanakkor kettőzött 
teher is. így van ez?

S.K.A.: „Minden bizonnyal, hogy így van, mert maga az a 
tény, hogy két kultúrát kell magába szívjon a csecsemő, ez na
gyobb támadási felületet ad bizonyos körök számára.

Azok a körök, amelyekről beszél bármikor, bármilyen 
támadásba belekezdhetnek, nemcsak egy kettős identitásnál, 
hanem egy egyszerű identitásnál is. Nem kell messzire menjünk, 
hiszen itt Erdélyben ennek a romániai magyarság nap mint nap 
ki van téve. Ez a kettős teher tulajdonképpen egy pozitív teher, 
analógiában gondolkodva olyan, mint a pozitív diszkrimináció. 
Hiszen magamból indulva ki, hogy két kultúrán nőttem fel, szá
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momra ez csak egy plusz, nem egy mínusz, tehát a teher az csak 
egy pozitív teher számomra és számunkra, mindnyájunk számára, 
akik hisszük és valljuk, azt, hogy mind amellett, hogy magyar 
anyanyelvűek vagyunk, azért génjeinkben ott mocorog valami 
más is. És az a valami más, az a bizonyos gyöngyszem, ami ha 
nem is nap mint nap, és deklarált módon elő kell jöjjön bizonyos 
megfogalmazások árán, révén, de az szervesen beépül a minden
napjainkba. ”

László Tibor: dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyöke
rek Kulturális Egyesület elnöke saját, illetve a magyarországi 
örmények származásáról mesél.

dr. Issekutz Sarolta: „Tulajdonképpen az Anyaországban 
születtem a háború alatt. A családom Kolozsvárról menekült az 
Anyaországba. Erzsébetvárosi örmény apai-anyai ágról édesa
pám. Ez a fajta kötődés Erdélyhez, tehát szülői. A másik ágom, 
anyai ágom székely. Kettős identitásom van, de mégis ugyanaz. 
Erdélyi székely, magyarörmény identitás, aki most Magyaror
szágon él és az örmény kisebbségi önkormányzatokat is képviseli, 
azon kívül, hogy a civil szerveződésünket is, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet. ”

L. T.: Viszonylag keveset tudunk a magyarországi örménység- 
ről. Elmondana néhány fontos adatot róluk?

I. S.: „Erdélyből származnak 95-98 %-ban, részben a múlt 
század végén kerültek Magyarországra... ”

(Ez a részlet elhangzott a Kolozsvári Rádió 1999 XI. 22.-i 
adásában, amely az előzőekben már ismertetésre került -  Szerk)
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L. T.: Előadásából megtudhattuk, hogy azért bizonyos gondok 
is felmerültek a különböző származású örmények között. Miben 
állnak ezek, és hogyan törekednek az elsimításukra?

I. S.: „Igen, ez egy nagyon nehéz probléma. 94-ben a kisebb
ségi önkormányzatok megalakulásakor természetesen ügyes tak
tikával keleti örmény testvéreink ránk támaszkodva és általunk 
megszervezve támogattak bennünket, hogy kisebbségi önkor
mányzatokat hozhassunk létre, hiszen a nemzetiségi törvény 
alapján a több mint száz éve Magyarországon honos, számszerű 
kisebbség kaphatott kisebbségi státuszt. Tizenhárom takszált 
kisebbség, köztük az örmények, akik kultúrájukat és hagyo
mányukat ápolják és természetesen szerepel a megfogalmazás
ban hogy nyelvüket is ápolják. Tudták keleti testvéreink -  az a pár 
tucat ember -  hogy itt az örmény kisebbség csak az erdélyi 
örmények által hozhat létre kisebbségi önkormányzatokat. Mi 
boldogan megtettünk, hiszen keleti örmény testvéreink is hozzánk 
tartoznak, hiszen ők még abban a stádiumban vannak, hogy őket 
be kell illeszteni, nem asszimilálni, be kell illeszteni egy társa
dalmi közegbe. Ehhez mi segítséget nyújtunk nekik, viszont nem 
hálálták meg ezt a segítséget, hanem kitúrtak a helyünkből és 
gyakorlatilag a politikai és a gazdasági hatalmat kezükbe ragad
ták, az egyházunkra is rátették a kezüket, sőt az egyházi vagyo
núnkat is elvették. Jelenleg ez eljárás alatt áll, a Magyar 
Katolikus Egyházhoz fordultunk segítségért, valamint a Bécsi 
Mechitarista Rendhez, ugyanis mi Rómához tartozó örmény szer- 
tartású római katolikusok vagyunk és a betelepülő keleti örmé
nyek pedig vagy az apostoli örmény egyház tagjai, vagy ateisták. 
Ez az újabb egyházi szerveződés egy szekta csak, gazdasági meg
fontolásból, a pénz és a politika kézbentartása érdekében 
szerveződött. ”
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L. T.: Mennyire intenzívek a kapcsolatok a jelenlegi már 
függetlenné vált őshazával Örményországgal, vagy inkább csak 
az erdélyi kapcsolatok élnek, az erdélyi magyarörményekkel tar
tott kapcsolatok?

I. S.: „Miután nekünk a gyökereink és a szülőhazánk, 
szülőföldünk Erdély, természetszerűleg először Erdélyhez fordul
tunk, az itt maradt családjainkhoz, civil szervezeteinkhez. Foly
nak a kapcsolat felvételek Örményországgal is, hiszen az őshaza 
nem vitásan, közös. Egy példát tudok elmondani: Nemrég nyitot
tam meg egy kiállítást, amely az ősi örmény kultúrát, történelmet 
eleveníti fe l gyönyörű tablókon feldolgozva. Megnyitó beszédem 
után felkértem Örményország bécsi nagykövetét, aki egyúttal 
Csehország, Magyarország és Ausztria nagykövete is, hogy ő is 
fűzzön gondolatokat a kiállításon látottakhoz. Érdekes volt Tabi- 
bián nagykövet úr nyilatkozata. Először is most hallott először 
arról, hogy Magyarországon magyarörmény diaszpóra létezik. 
Miért csak most tud róla? Mert 94-ben az önkormányzatok 
alapításakor a vezetést és a politikai hatalmat kezükbe ragadó 
keleti örmények ezt letagadták. Most kezdjük felvenni a kapcso
latot. ”

L. T.: Tehát úgymond tiszta vizet kell önteni a pohárba.

I. S.: „így van. Ennek egyik formája volt például, hogy innen 
Erdélyből értesített egyik társszervezetünk, hogy idén áprilisban 
Brüsszelben rendezik meg az Örmény Világtalálkozót. Bejelent
keztünk mint Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 
küldötteket küldtünk -  két magyarörmény küldöttet Bejelen
tettük, hogy Erdélyben és Magyarországon -  mert itt a határ nem 
számit -  ugyanaz a közösség él háromszázötven éve, amely 
örmény gyökerűnek mondja magát, de magyar anyanyelvű. Szen
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zációt keltett, nagyon nagy elismerést váltott ki, nemcsak a 
nagykövet úrból, hanem a brüsszeli kongresszuson is, hogy van 
ilyen közösség, amely nem adta fe l a gyökereit, tovább ápolja azt. 
És ez nagyszerű, ezt nem hagyjuk”.

Gergely Zsuzsa: A megmaradáshoz legfontosabb az össze
tartás, de ennyi nem elégséges. Hiszen egy olyan kis létszámú 
kisebbség, mint például az örmény, amely szanaszét szóródott a 
világban, nem tudja minden pillanatban, minden tagjával tartani 
a kapcsolatot. A kulturális értékek felmutatása, megőrzése min
den közösségnek elsődleges céljai között kell, hogy szerepeljen. 
Ezen munkálkodik a szükséges szeretettel és lelkiismeretes
séggel Jakobovits Miklós.

Jakobovits Miklós: „Az Erdély-szerte lévő műkincsek 
megóvása rendkívül égető dolog lenne. 1995-ben Tempfli püspök 
úrral együtt létrehoztunk Váradon egy barokk képtárat, amelyik 
a régi portrékat, régi erdélyi műkincseket mutatja be a festészet 
terén. Arra gondoltunk — és nagyon szeretném, hogy ebből vala
mi lenne -, hogy külön múzeumban tudnánk bemutatni és külön
böző termekben lenne a sváboknak, a ruténoknak, a szlovákok
nak, az örményeknek, a hordátoknak, a Temesvár-kömyéki bol
gároknak, tehát mindegyik etnikumnak egy külön kis terme, 
amely bemutatná az ő művészetüknek a sajátságos vonulatát. Na 
most engem, jelen pillanatban az örmény művészet ilyen értelem
ben, ebben a kötésben izgat nagyon, és ebből a szempontból 
szeretnék mozgatni sok mindent, ami azt jelentené, hogy azok a 
műkincsek, amik jelen pillanatban a gyergyószentmiklósi tem
plomban vannak összetekerve, rendkívül rossz állapotban, 300- 
400 éves régi templomi műkincsek és festmények formájában, 
amik részben már rothadó állapotban vannak, ezeknek a 
megóvása égetően fontos lenne, hogy be tudjuk akkor mutatni
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L. T.: Léteznek-e feltáratlan műkincsek, olyanok, amelyekről 
nem is tudunk, nemcsak hogy elhanyagoltak, hanem feltárat
lanok?

J. M.: „A templomban még találtak olyan festményeket, ame
lyekről eddig nem tudtak, vagy pedig titokban tartották. Nagyon 
jó  kérdés volt ez a feltáratlanságról, mert tulajdonképpen a gyer- 
gyószentmiklósi templomban feltárt képek és templomi zászló, -  
amit a nővéremmel együtt megrestauráltunk ezelőtt idestova hat
hét évvel -  idestova negyven évig szunnyadó félben voltak, 
ugyanis a kommunizmus idejében -  félve a Securitate kutatá
saitól -  ezek a képek szépen be voltak falazva az örmény temp
lomnak egy árkádjába, amit vert az eső, penészedéit, de meg
óvták és negyven év után fedezték fe l a kőművesek, hogy ottan 
valami kell legyen, s úgy kezdték kaparni,s felfedezték ezeket a 
képeket. Meglehetősen kalandszerűek a képek történései, a püs
pök úrral is ez volt, -  a Tempfli püspök úrral is -  hogy egy na
gyon jó  muzeológus román kollégámmal jártuk végig a Nagyvá
rad-környéki templomokat, városokat és bizony volt olyan rend
kívüli érték, amelyikkel tyúkketrec volt lefedve, vagy pedig ablak 
volt befedve. Mondta is a püspök úr, hogy hát egyáltalán érdemes 
ezeket a képeket rendbetenni? Én mondtam, hogy feltétlenül 
érdemes, s utána jö tt a múzeum igazgatója és azt mondja: püspök 
úr, ez a kép legalább 500.000 márkát megér. Tehát abban a pil
lanatban, amikor egy kép rendbe van téve és fe l van értékelve 
művészileg, akkor tudjuk megállapítani azt, hogy milyen különös 
értéket jelent ez a kép, és maga az a munkafolyamat, amikor az 
ember foglalkozik a képekkel, az mindig a lehetőségét jelenti 
ezeknek az új felfedezéseknek. Ugyanabban a felfedezési folya
matban vagyunk most például a Szatmár-kömyéki sváb vidé-

ezeknek a műkincseknek a sajátságos értékeit. "
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kékén felfedezett, főleg barokk képekkel kapcsolatban. Következik 
az, hogy az ottani püspök úrral azokat is rendbe tegyük Tulaj
donképpen ezt szeretném, különösen mint örmény származású, 
hogy kötődjek ezekhez az emlékekhez. Valahogy a lelkiismere
temben van az, hogy ezeket ne hagyjuk ennyire tönkremenni, 
hiszen mégis egy hagyománynak, egy légkörnek a múltját bemu
tató nagy értékekről lenne szó. Mint ahogy például Szentendrén 
van egy nagyon szép szerb múzeum, ugyanúgy akár itten Számos- 
újváron, akár Gyergyószentmiklóson egy nagyon szép örmény 
múzeumot be lehetne rendezni, ahol főleg a régi festményeknek, 
mondjuk az a hiteles régi komolysága volna látható, amelyik 
nyilván restaurálva volna, korszakokba volna téve, iskolába, te
hát azt művészettörténetileg is értékelve, és ezáltal be lehetne 
mutatni a közönségnek. ”

L. T.: Itt múltról és gyökerek feltárásáról esett szó jórészt, de 
ezeknek a gyökereknek a feltárása talán odavezethetne, hogy fel 
is elevenednének ezek a hagyományok és talán jövője is lenne, 
ha nem is olyan mértékben és mennyiségben, mint a múltban.

J. M.: „Nekem egy nagyon érdekes előadásom volna azokról 
a dolgokról, amiket Örményországban fényképeztem le, hogy 
mennyire kötődök azokhoz az értékekhez, amiket mondjuk Ör
ményországban a motívumokon láttam. Vagy a régi kéziratok, ré
gi festményeknek a hangulata, mennyire kötődik ahhoz a művé
szeti látásmódhoz, amit mondjuk a barokk művészetben látunk a 
festményeken belül. Ez egy komoly, hosszú folyamat. Hogyha én 
időközben egy-két képet megrestaurálok, vagy új dolgot veszek 
észre, tehát akkor ennek a folyamatnak a tisztázását az én sza
komon belül, a festészeti szakon belül tovább látom, tehát sokkal 
többet tudok erről a dologról mondani. Ez egy folyamatos kutatá
si rendszert jelentene Erdély-szerte s magyarországi embereket is

236



Gergely Zsuzsa: Egyes statisztikák szerint ma a földön mint
egy hat és félmillió örmény él. Közülük három és fél millió 
Örményországban, háromszázezer Törökországban, a többiek 
sok nyugati államban szétszóródva kisebb-nagyobb diaszpórák
ban. Ilyen diaszpóra -  a legnagyobb kisebbség kisebbsége -  az 
erdélyi örménység is. Két kultúrát ismerni és ápolni nem lehet 
könnyű, sokszor eggyel is nehezen birkózik meg egy közösség. 
Persze ez igény kérdése is, amellyel a magyarörmények két
ségkívül rendelkeznek. Ezt bizonyítja a szamosújvári konferen
cia is. László Tibor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.

Gergely Zsuzsát hallották.

bevonna, ami feltétlenül egy nagy előrelépést jelentene. ”
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