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

ELŐSZÓ

Negyedik alkalommal jubileumi konferenciára gyűltünk össze Kolozs
váron és Szamosújváron. Örmény kereszténységünk 1700 éves, keresztény 
magyarságunk 1001. éves évfordulóján találkoztak az immár 330 éve ha
zát talált őseire emlékező magyarörmények -  örménymagyarok. Három 
napig hangos volt mindkét város, valamint a média a magyarörmények 
méltó ünneplésétől, amelyben helyet kaptak kulturális műsorok, kiállítá
sok, könyvbemutatók, sajtótájékoztató, városnézések, a Szervátzius mú
zeum és a válaszúti Kallós szórványközpont és múzeum megtekintése, ün
nepi szentmise a szamosújvári székesegyházban, közös ima és Czirják Ár
pád pápai prelátus áldása, valamint természetesen maga a konferencia: 24 
igen értékes és tartalmas előadással. A dús program sok-sok érdeklődőt 
vonzott Erdély különböző vidékeiről, Magyarország különböző tájairól a 
rendezvények helyszíneire. Örmény származásúak és nem örmény szárma
zásúak voltak kíváncsiak a jól szervezett, színvonalas rendezvénysorozatra, 
a neves előadókra, a múlt egy-egy szeletére, melyet magas színvonalon dol
goztak fel a közreműködők. A tartalmas és kellemes együttlétet közös ét
kezések, beszélgetések gazdagították. A konferencia méltó zárásaként a 
szamosújvári TÉKA Művelődési Alapítvány vendégei voltunk, ahol Len
gyel Ákosné és a Tékás lányok ügyességének köszönhetően finom angad- 
zsabur leves és más hagyományos örmény finomságok fogyasztásával, 
majd egy igazi táncház bemutatóval és közös tánccal búcsúztak egymás
tól rendezők és vendégek, a mielőbbi viszontlátás reményében.

Köszönetét mondanak a rendezők - ,  Armenia” Órménymagyar Baráti Tár
saság (Kolozsvár), Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest, 
Budapesti Örmény Kisebbségi Ónkormányzatok Társulása (Budapest), Pro Ar
menia Alapítvány és a TÉKA Művelődési Alapítvány (Szamosújvár) -  Jaku- 
binyi György érsek, apostoli kormányzó és Eckstein-Kovács Péter szenátor 
fővédnököknek, hogy szerepvállalásukkal hitelesítették szándékainkat. Meg
köszönjük Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök, plébános úrnak, va
lamint a Szent Mihály Plébánia közösségének, hogy a konferencia és rendez
vényei színhelyét biztosították, a találkozásainkat élményszerűvé tették.
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Hálásan köszönjük Semjén Zsolt helyettes államtitkár úrnak, hogy hi
vatalos útját megszakítva részt vett a konferencián és ismertette a Magyar 
Állam hivatalos álláspontját örmény katolikus templomunk elbitorlása 
ügyében.

Köszönetét mondunk a Glória Nyomdának, hogy önzetlenül vállalták 
a műsorfüzet és plakát elkészítését.

És természetesen köszönjük valamennyi konferencia-előadó, előadó- 
művész, közreműködő, szervező és rendező, berendező önzetlen közremű
ködését. Megköszönjük a gyergyószentmiklósi és a szamosújvári örmény 
katolikus kórus részvételét. Köszönetét mondunk a magyar médiának, hogy 
képpel, hanggal, írásban tudósítottak az eseményekről.

Hogy ne csak a résztvevők emlékezetében maradjon meg e jubileumi 
konferencián elhangzottak, ez már a szervezők felelőssége. Ezért született 
meg sok évvel ezelőtt az elhatározás, hogy konferenciakötetben örökítjük 
meg az utókor, az örmény gyökérnek és nem örmény gyökérnek számára 
az egyes konferenciák történetét. Egyúttal hiányt pótolunk: a XX. század 
második felében tudatosan kiirtani próbált származástudatot felizzítva, a 
kisebbségi sors művi elhallgatásának falát áttörve hívjuk tanúként múltunk 
értékeit, hogy meríthessenek belőle a jelen és jövő nemzedékei. „A múl
tat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a mienk, ha ismerjük” (Ne- 
meskürty István). Hát ismerje meg Kedves Olvasó.

S hiszem, hogy lesz jövője mindig e szívós, kitartó, törekvő, tisztes
séges, magas erkölcsi és szakmai színvonalhoz ragaszkodó, mélyen hívő, 
a magyar nemzet részét képező csoportnak, a magyarörményeknek szülő
földjükön, hazájukban. Különösen, ha összetartanak, figyelmen kívül 
hagyva a politika szülte térképi vonalakat.

Budapest 2002. október

dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke
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Örménymagyarok, 
akik hatottak, alkottak, 

gyarapítottak, 
hogy a haza fényre 

derüljön, 
s kincses legyen

Kolozsvár-Szamosújvár 
2001. szeptember 14-16.

IV., jubileumi konferencia

Fővédnökök: Jakubinyi György érsek,
örm ény apostoli kormányzó

Bckstcin-Kovács Péter szenátor
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Az „Armenia” Örménymagyar 
Baráti Társaság (Kolozsvár), az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
(Budapest), a Budapesti Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, a 
Pro Armenia Alapítvány és a Téka 
Művelődési Alapítvány (Szamosújvár) 
örvend, hogy az örmény kereszténység 
1700., keresztény magyarságuk 1001. 
évfordulóján együtt gondolkodhatunk, 
együtt ünnepelhetünk.

Az
Orménymagyarok 

közössége és a szervezők 
őszinte

szívvel köszönik a 
jubileumi konferencián 

való részvételt.
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Legyünk büszkék reá, 
hogy Örménymagyarok 

vagyunk!

ür. Verzereskul Oxendiusz

A kolozsvári törvényszéken 1991-ben bejegy
zett „Arménia” Örménymagyar Baráti Társaság 
küldöttsége 1997-ben részt vett a budapesti székhelyű 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
szervezésében megtartott .A z  örménykatolikus egyház 
története és művészete” című konferencián, amely egy 
tervezett sorozat részeként, egyúttal felkészülést jelen
tett az örmény kereszténység 1700 éves évfordulójára, 
melyet az idén ünnepelünk.

Számunkra, itthoniak számára ez a találkozás 
meghatározó jelentőségű volt, mert egyrészt lehetőséget 
teremtett a csíkiak, gyergyóíak, szentgyörgyiek, brassói
ak, erzsébetvárosiak, szamosújváriak, kolozsváriak szá
mára. hogy megismerjük egymást, másrészt együttmű
ködési megállapodás alapján, közös rendezvényekhez a 
magyarországi társszervezetek biztosítják az anyagiakat. 
Adományaik nélkül nem rendezhettük volna meg 1999.

november 20-21 -én "Az erdélyi magyarörmények tár
sadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és iden
titástudata - régen és ma" címmel a 11. konferenciát, és 
kötetbe szedve sem látott volna napvilágot a sok értékes 
előadás.

A Magyarörmény Kulturális Napok Budapes
ten (2000. szeptember 29. - október 1.) keretében itthon
ról 52-en vettünk részt a III. konferencián, melynek cí
me "A 300 éves örmény szertartású római katolikus 
egyház és közösségei Magyar honban régen és ma" 
volt.

Idei, jubileumi konferenciánk kissé tágítja a 
témakört, amelynek egyik oka az, hogy az örményma
gyarok körét nem lehet leszűkíteni az örmény-katolikus 
vallásúakra, aminek számos oka van.

Mi Orbán Balázzsal valljuk, hogy "az örmé
nyek a kor szellemével nemcsak előhaladtak, hanem 
mondhatnék túlszárnyaltak másokat, minden mi jó  és 
nemes felkarolni, előmozdítani igyekeznek ..."

Nekünk, késői utódoknak feladatunk, hogy 
felkutassuk, számba vegyük és felmutassuk a 330 éve 
Erdélybe települt, az 1791 -es kolozsvári országgyűlésen 
"honosított", és valóban otthonra találó, magyarrá lett 
őseink -  a történelmi, nemzetalkotó örménység -  törté
netét, munkásságát.

Ez a mi dolgunk.
Ez a mi dolgunk.
És ez nem kevés.

"A múltat nem lehet tőlünk elvenni De az csak akkor 
a mienk, ha ismerjük" (Nemeskürty István).

Felkért előadóink segítenek megismerésében.
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15.00 -  18.30 - Levezető elnök: B. Kovács Júlia
előadók: dr. Bajusz István

1 .  nap
szep tem b er 14. péntek

Helyszín: Kolozsvár, Szent M ihály-plébánia 
( Főtér 16.) hittanterem

Fancsali János 
Fegyveresi Zsolt 
Kiss Tibor 
László Ferenc 
Lászlóffy Csaba 
Murádin Jenő 
Németh Gabriella

18.00 - F. K irkósa Rozália: „Em lékképek a letűnt 
időkből" cím ű kiállítás m egnyitása, zenés

dr. Veress István
17.00 -  17.15 - kávészünet

irodalmi műsor.
m űsorvezető: Fegyveresi Anikó 
közreműködnek: Albert Júlia 2 0 .0 0 -  vacsora (Klinikák 18.)

Bogdán Zsolt 
Gajzágó Zsuzsa 
Senkálszky Endre

3. nap
Lászlóffy Zsolt 
M ányoki M ária

szep tem b er 16., vasárnap

Színpódium: Fegyveresi István és Helvszínek: Szamosújvár, Válaszút
Anikó 8.00 - Indulás Szamosújvárra

A gyergyószentmiklósi egyházi kórus

19.30 - A vendégek számára vacsora a  Heltai-
9.00 - Szentmise az örm énykatolikus székesegy-

házban. A helyi és a gyergyószentmiklósi
alapítvány székhelyén (K linikák u. 18.). egyházi kórus mellett közreműködik 

Köpecziné Kirkósa Júlia.

2. nap
10.00-11.00 - A Rubens-kép és az altem plom

szep tem b er 15. szom bat megtekintése.

H elyszín: Kolozsvár, Szent M ihály-plébánia 11.00 -  12.00 - Látogatás a Kallós Alapítvány
( Főtér 16.) hittanterem válaszúti néprajzi múzeumában.

9.00 - A konferencia megnyitása. 12.00 -  13.00 - Szamosújváron az 51. sz. Czetz
Levezető elnök: Sebesi Karén Attila János Cserkészcsapat bem utatja a

köszöntök: Czirják Árpád városközpontot. Koszorúzás Szongott
Jakubinyi György K ristóf em lékplakettjénél.
Eckstein-Kovács Péter

13.30  - Lengyel Ákosné: „A sokszínű Erdély”
című, szőtteseket, kézimunkákat bemutató

9.30-tói - előadók: Lászlóffy Aladár kiállításának megnyitása a Tékában.
Beder Tibor 
dr. Egyed Ákos 1 4 .0 0 -  ebéd (Téka)
dr. M arton József 
Joikits Attila 1 5 .0 0 -  17.00 - K önyvbemutatók, a konferencia
H anusz Gyula folytatása és bezárása.
dr. Csúcsúja István Levezető elnök: dr. Issekutz Sarolta
Dávid Csaba előadók: Balázs-Bécsi Attila

Kiss Ferenc
12.00 - Közös ima a plébánia udvarán, Szervátiusz Kolozsi G ergely István

Jenő és Tibor kiállításának megtekintése. 
Örménymagyarokról szóló könyvek

17.00 - Temetői séta.

bemutatója. Sajtótájékoztató. 19.00 - Vacsora, utána a Tékások zenés-táncos
előadása, táncház.

13.30 - ebéd (K linikák 18.)
'! - Indulás Kolozsvárra.
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ELŐZMÉNYEK





„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság 
Kolozsvár

Szeretve tisztelt Apostoli Kormányzó Úr!

Az Örménymagyarok „Armenia” Baráti Társasága eddig is tapasztal
va az Érsek Úr megértését és segítő támogatását, újra kérésekkel fordul 
Apostoli Kormányzójához. Kéréseink megalapozottságát hivatott alátá
masztani rövid (?) beszámolónk.

Az 1999. áprilisi megkeresésünkre Nagyméltóságodtól kapott 300 
DM-es támogatást jelzett céljaink megvalósításához sikeresen használtuk 
fel.

1. A kiállítás anyagát a nagysikerű kolozsvári „vemiszázs” után kiegészít
ve helyi anyagokkal bemutattuk Szamosújváron és Szilágysomlyón. 
Folyamatban vannak más „várostörténeti kiállítások” is.

2. Megalapítottuk a Szentpéteri László ösztöndíjat, az Apáczai Csere 
János Baráti Társasággal közösen. Koncz Gábor árva diák (Apáczais) 
havi 100.000 (százezer) lejes ösztöndíjban részesül.

3. A Misztótfaluban működő „Tótfalusi Kis Miklós gyűjtemény” számára 
9 (kilenc) képzőművészeti alkotást szereztünk (köztük Gy. Szabó Béla, 
Botár Edit, Finta Edit is szerepel), azokat berámáztattuk és átadtuk a 
múzeumot gondozó lelkésznek. Sőt a tanácsteremben el is helyeztük 
őket a falakon.

Az a tény, hogy 1999 őszén el tetszett vállalni a szamosújvári konfe
rencia védnökségét, nagy erkölcsi segítséget jelentett, és mintegy „védel
met” katolikus és/vagy protestáns örménymagyarok számára a szamos
újvári örménykatolikus plébánián és egyháztanácsban. Konferenciaköte
tünk bizonyítéka lehet annak, hogy nem voltunk érdemtelenek a bizalomra.

Érsek Úr távirata, amely a tavalyi budapesti konferenciára érkezett, 
ugyancsak „pajzs” volt számunkra, egyáltalán nem könnyű küzdelmünk
ben.

És most jön az első számú kérés:
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Örménymagyarok, 
akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, 

hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen 
Kolozsvár

4. konferencia 
2001. szeptember 14-16

Ezt kell megszerveznünk. Mert „A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De 
az csak akkor a miénk, ha ismerjük” írta Nemeskürty István, és igaza van.

Neves előadók vállalták a közreműködés. Egyetemi tanárok, kutatók. 
Röviden a program. Péntek (14-e) du. -  este fogadás a Szent Mihály Plé
bánia imatermében, kiállítás megnyitása, művészi műsor. 15-e szombat 
konferencia, délben sajtótájékoztató, 18 órakor könyvbemutató, este mise 
(hangverseny?), 16-án Válaszút-Kallós Zoltánnal találkozó, Szamosújvár 
-  szentmise, majd a Téka Művelődési Alapítvánnyal és a Czetz János cser
készcsapattal közös város (temető) látogatás, találkozó a szamosújvári 
örménymagyarokkal.

Kérem Érsek Úr, vállalja el újra a védnökséget!
Biztosan így lesz. A legjobb barátnőm -  közel 5 évtizede -  Terdik Ilona 

máramarosszigeti -  Hollósy Simon is - , márpedig aki máramarosszigeti, 
az ... /na most hogy folytassam?)

Issekutz Sarolta azt reméli, hogy legalább fél napra részt tetszik majd 
venni a konferencián. Azért írom le nagyjából a programot. Jómagam -  
erdélyi lévén -  kevesebbel is beérném, bár ki tudja, hátha Isten segítségé
vel, az egyetemi év megnyitása okán, vagy ide-oda cikázás közben Érsek 
Úr meg tudná tisztelni jelenlétével kicsi, de lelkes közösségünket.

Szép ajándék lenne.
A pontos „forgatókönyvet” időben postázom, ahhoz viszont megvárom 

Érsek Úr válaszát a védnökségre vonatkozóan.
Ma délben beszélek Eckstein-Kovács Péterrel. O a megye magyar sze

nátora. Biztosan vállalja a világi védnökséget.
Czirják Árpád kanonok úr a házigazda.
A második számú kérés az anyagiakra vonatkozik. A magyarországi

ak a Diakónia központban fognak lakni, étkezésüket is fizetik, sőt bizonyá
ra adományt is juttatnak a Tékának, ahol vasárnap fogunk -  vagy 80-100 
fő ebédelni, vacsorázni.
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De Szigettől, Nagybányától -  Kézdivásárhelyig, Szatmáriéi, Váradtól 
-  Udvarhelyig hívnánk meg résztvevőket, hogy Csíkról, Szentgyörgyről, 
Brassóról, Marosvásárhelyről, Szépvízről ne is beszéljek. Ezeknek 3 va
csoráról, reggeliről, ebédről kell gondoskodni. A szállást megoldjuk szá
mukra családoknál.

Isten áldását kérjük Érsek Úr felelősségteljes, nehéz munkájára, s tartsa 
meg nekünk jó egészségben!

Kolozsvár
B. Kovács Júlia

FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG 
GYULAFEHÉRVÁR

RO-2500 Álba lulia, str. Mihai Viteazul nr.21 
Tel.: +40 58 -  811 689, +40 58 -  811 602,

Fax: +40 58 -  811 454 
E-mail: albapress, apulum.ro 

www.hhrf.org/gyrke

Gyulafehérvár, 2001. július 23.

Igen tisztelt Elnöknő!

Június 6-án kelt levelét július 19-én kaptam kézhez. Ezért a késedel
mes válasz.

1. Az Örmény magyarok IV. konferencája egyházi védnökségét válla
lom, még akkor is, ha főpásztori zsúfolt őszi programom miatt egy napon 
sem tudnék részt venni.

2. Sajnos most nincs lehetőségem az anyagiakhoz hozzájárulni, mert 
„ideiglenes apostoli kormányzóságom” tiszteletbeli, nem jár semmiféle 
jövedelemmel, s így csak akkor tudok örmény ügyekhez anyagilag hozzá
járulni, amikor ezt más jövedelem lehetővé teszi.

Isten áldása kísérje munkájukat, szervezkedésüket a katolikus örmé
nyek javára!

Jakubinyi György Érsek 
Apostoli kormányzó s.k.
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Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
H-1015. Budapest I. Donáti utca 7/a 
Postacím: H-1251. Budapest Pf. 70.
Tel.(36)(l)201-1011 Fax:(36)(l)2012401

Tisztelt Címzett!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti 

Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása társrendezője a 2001. 
szeptember 14-16 napjáig Kolozsváron és Szamosújváron megrendezés
re kerülő 4. jubileumi konferenciának, amely konferencia az örmény ke
reszténység 1700 éves évfordulója tiszteletére kerül megrendezésre.

A konferencia címe:
„Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy
a haza fényre derüljön s kincses legyen Kolozsvár -  Szamosújvár”
Mellékelem az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság, mint a 

konferencia szervezője és rendezője meghívóját, amely a részletes prog
ramot is tartalmazza.

Tisztelettel ezennel meghívjuk konferenciánkra és örömmel vennénk, 
ha megtisztelné szervezeteinket részvételével.

A szállásról (Kolozsvár, Diakónia Központ), étkezésről, valamint az 
utazásról (autóbusszal Budapest -  Kolozsvár -  Szamosújvár -  Kolozsvár 
-  Budapest) mi gondoskodunk.

Felkérjük, legyen a vendégünk és ismerje meg a magyarörménység- 
örménymagyarság múltját, jelenét, vendégszeretetét. Tisztelettel kérjük, 
hogy szeptember 7-ig, péntek estig faxon (201-2401) jelezze vissza rész
vételi szándékát, hogy a részletes tájékoztatást is meg tudjuk küldeni.

(Kérjük jelezni, ha van fax lehetősége, a további tájékoztatás megkül
désére.)

(Előzetes tájékoztatásként: szeptember 14-én pénteken kora reggel 
indulunk Budapestről és szeptember 17-én estére érkezünk vissza Buda
pestre.)

Budapest 2001. augusztus 31.
Tisztelettel:

dr. Issekutz Sarolta elnök 
társrendező

14



FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG 
GYULAFEHÉRVÁR

RO-2500 Álba lulia, str.Mihai Viteazul nr.21.
Tel.: +40 58 -  811 689, +40 58 -  811 602,

Fax: +40 58/811454  
E-mail: albapress c@apulum.ro 

www.hhrf.org/gyrke

Gyulafehérvár, 2001. szept. 5.

Tisztelt B. Kovács Júlia!
T. Tarisnyás Csilla levelében (ARMENLA 37.sz. mellé) megkaptam a 

meghívót a IV. jubileumi konferenciára, amelynek egyik fővédnöke va
gyok.

A szamosújvári jubileumi búcsú tapasztalatai és az azt követő levele
zési és sajtó kiértékelés során rádöbbentem, hogy a három örmény pártot 
képtelen vagyok összebékíteni. Ezért visszakozom szentszéki apostoli 
kormányzói kinevezésem tartalmához: tisztán lelkipásztori feladataim 
vannak az erdélyi örmény katolikus közösséggel szemben.

A fentiek alapján megértésüket kérem, ha a Konferencián nem veszek 
részt, és a jövőben nem vállalok fővédnökséget nem tisztán egyházi ren
dezvényeken.

ISTEN áldását kérem a Konferencia munkálataira, jóra való törek
vésükre.

Tisztelettel és szeretettel

Jakubinyi György Érsek 
Örmény apostoli kormányzó s.k.

15

mailto:c@apulum.ro
http://www.hhrf.org/gyrke


„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság 
Kolozsvár

Kolozsvár, 2001. szept.

T. Örmény Katolikus Plébánia 
Szakács Endre plébános úrnak 
Szamosújvár

Szeretve tisztelt Plébános úr, kedves Endre Atya!
Mielőtt a gyergyóiak kórusának műsorára térnék, úgy érzem, meg kell 

osztanom az Atyával néhány gondolatot.
Ők szerettek volna résztvenni a Gergely napi búcsún, egész autóbusz- 

nyi közösség jött volna velük, de az akkori protokoll -  ami eléggé Buka
rest központú volt, nem tette lehetővé ezt.

Pedig az elődeik, a 330 éve betelepültek építették ezt a templomot, ők 
alapították a várost, nem az 1915 után érkezettek, vagy a mai bukarestiek 
és budapestiek.

Sebet kapott a gyergyói örmény-magyar közösség. Mi azt szeretnők, 
hogy Endre Atya segítségével ez a mostani együttlét, az a tény, hogy őse
ik székesegyházában énekelhetnek, gyógyír legyen a sebre.

Nagyon kérem, legyen nagyvonalú velük szemben!
A mi hibáink, a szervezők ügyetlensége, tapintatlansága miatt ne kell

jen nekik húzni megint a rövidebbet.
Olyan nagy szeretettel és odaadással készülnek az útra, kérem segít

sen nekünk, hogy valóban otthon és jól érezzék magukat.
A Gondviselő Jóisten áldását kérem nehéz és áldozatos munkájára, 

melyet a szórványban végez és kérem a penitenciát reám szabja ki, ígérem 
elvégzem amit kiró!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Békesség Istentől!
... és e három közül legfontosabb a szeretet.

Tisztelettel 
B. Kovács Júlia
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A gyergyószentmiklósi egyházi kórus repertoárja, műsora:

Egyházi énekek
1. Esdeklés a szűzanya oltalmáért (Önthova)
2. Fönt, fönt, fönt (Szurp, szurp...)
3. Magasztalja lelkem az Urat (zsoltár)
4. Uram éltesd az örmény népet
5. Miatyánk előtti egyetemes könyörgés
6. Miatyánk
7. Szent Gergely kórus éneke 

Világi énekek
1. Az örmény föld dicsérete
2. Az anyanyelv dicsérete
3. A rabszolgák kórusa Verdi Nabuccójából
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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Budapest

T. Örmény Katolikus Plébánia 
Szakács Endre Plébános Úrnak 
R-3475 Gherla 
Str. Stefan cél Maré 5.

Igen tisztelt Plébános Úr!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, valamint a Buda

pesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, mint társrendező 
szervezetek elnökeként ezennel tisztelettel

felkérem,
hogy az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság által szervezett és 

rendezett 4. jubileumi konferenciánkon, melynek címe:
„ Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítónak, hogy a haza 

fényre derüljön s kincses legyen Kolozsvár -  Szamosújvár” 
résztvenni és közreműködni szíveskedjék.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jubileumi konferencia szülőföldün
kön kerülhet megrendezésre, őseink szellemi és tárgyi hagyatéka színhe
lyén. Az különösen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Jakubinyi 
György apostoli kormányzó Urunk ismét elvállalta a konferencia fővéd
nökségét Eckstein-Kovács Péter szenátor Úrral együtt.

Nagyon szeretnénk, ha az örmény katolikus templomunkban az ünnepi 
szentmisén az Ön segítségével a szamosújvári és a gyergyói egyházi kó
rusaink, valamint Kirkósa Júlia operaénekesnő is közreműködő lehetne, 
ezzel is emelve az ünnepélyességet, mindenki gyönyörűségére.

Tisztelettel kérjük lehetővé tenni a rendezvényen résztvevők számára 
a Rubens kép, valamint a kripta megtekintését, továbbá a plébánia dísz
terme meglátogatását.

Tisztelettel kérjük, tegye lehetővé küldöttségünkkel való személyes 
találkozást, beszélgetést.

Ezennel tisztelettel felkérem, hogy a meghívóban szereplő kolozsvári 
és szamosújvári rendezvényen, konferencián és kulturális programokon is 
részt venni szíveskedjék, természetesen lehetősége szerint.
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A Nagyboldogasszonynapi búcsún találkoztam Erzsébetvároson Ká
dár Sándor plébános Úrral, aki ígéretet tett, hogy lehetőségéhez képest O 
is résztvesz a rendezvénysorozaton. Tájékoztatásul hozom szíves tudomá
sára, hogy szervezeteinket a rendezvénysorozat megszervezésében, lebo
nyolításában Szamosúj váron Lengyel Mária (TÉKA Alapítvány) képviseli 
meghatalmazásunk alapján, hiszen a TÉKA Művelődési Alapítvány maga 
is társrendezője a konferenciának.

Mi, elszármazott magyarörmények, váijuk az alkalmat, hogy nagyra- 
becsült Plébános Urat személyesen megismerhessük e konferencia kap
csán, örmény kereszténységünk 1700 éves évfordulójának ünnepén.

Budapest 2001. augusztus 31.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Megkülönböztetett tisztelettel: 
dr. Issekutz Sarolta elnök s.k.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Budapest

Kedves Sarolta elnök!
Megkaptam igen szép levelét, melyet faxon keresztül küldött. Igazán 

köszönöm szép és igen megtisztelő sorait, de ha nem írta volna oda a ne
vemet, nem értettem volna úgy, hogy rám vonatkoznak azok. Én sokkal 
egyszerűbb embernek ismerem magamat.

A 4. jubileumi konferencia utolsó napjával kapcsolatban, már ami a 
székesegyházat illeti, egyeztettem B. Kovács Júliával, Lengyel Marika né
nivel és a gyergyószentmiklósi kórussal is. A változtatások miatt kérem és 
köszönöm szíves megértését, de számomra nagyon alkalmatlan a vasárnapi 
nap. Valószínű, hogy már tudja, hogy megmaradtam szórvány-lelkésznek, 
a vasárnapjaim tehát be vannak táblázva, mindegyik.

Még egyszer köszönöm szíves megértését, szeretettel várom Szamos- 
újvárra.

Omyál jehici Hiszusz Kriszdosz!
Tisztelettel, Endre
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NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK FŐOSZTÁLYA

Dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Budapest

Tisztelt Elnök Asszony!
Köszönettel megkaptuk a közeljövőben Kolozsvárt és Szamosújváron 

megrendezésre kerülő konferenciájuk meghívóját.
Főosztályunk nagyra becsüli azt a szellemi és gyakorlati teljesítményt, 

amit a hazai és erdélyi magyarörmény közösségek a mai napig fölmutat
tak, ezért lehetőségei függvényében igyekszik is támogatni tevékenységü
ket. Megítélésünk szerint az Önök kettős identitása -  büszkén vallott ör
mény származástudatuk és egyben jó magyar patriotizmusuk -  példa le
het arra, hogy a kisebbségi megmaradás sokféle útja közül ez a forma is 
hitelesen járható.

Őszintén sajnálom, hogy egyidejű, más kötelezettségem miatt nem 
tudok nagyrendezvényükön személyesen is részt venni. A Nemzeti Kul
turális Örökség Minisztériuma nevében tisztelettel köszöntőm a tanácsko
zás résztvevőit, fontos és értékes munkájukhoz sok sikert kívánok.

Budapest, 2001. 09. 12

Szívélyes üdvözlettel
Elekes Botond 

főosztályvezető s.k.
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ELŐADÁSOK





Lászlóffy Aladár
Kossuth díjas író, költő -  Kolozsvár

GÉNESKÚT

„A múltat még Isten se tudja megváltoztatni” -  szögezi le Arisztote
lész a nikomakhoszi etikában. Emberi kísérletek azért történnek effélére. 
Ilyen az a bizonyos mai „bon mot”, hogy ezután minden másképp volt\

Arisztotelész nem volt örmény, annak ellenére, hogy esze mozgékony
sága alapján akár az is lehetett volna. Benne megvolt az állítólag legfon
tosabb, már-már fenyegetően történelmi örmény tulajdonság: az alkukész
ség a jó ügy érdekében. így lehetett szabályszerűen a nevelője annak a 
Nagy Sándornak, aki a szabályszerűtlenség metaforaértékű gesztusával 
fittyet hányt az időigényes bogozásnak Gordiuszban. De Arisztotelész név
telen mezopotámiai képzettségű, s nem első nevezetes, de már európaian 
izgága tanítványai -  mentették, hozták át az antik múlt kincsét, a koncent
rált tudást, a világrendező higgadtságot, amíg csak a kereszténység höm- 
pölygette nagy tanítás folyamába nem csatlakozhatott ez a fontos hozam.

Egy legenda szerint, melyet arra, annak bölcs magyarázatára és lesze
relésére használnak fel mindig, hogy kezdetben vala a bőség, a teremtés 
nyakló nélkül való és adagolni sem kell végtelensége, -  azóta fokozódik a 
takarékosság -  nos e legenda szerint Isten úgy teremtette meg a kalászt, hogy 
azon a tövétől a hegyéig, véges-végig szemek voltak. Aztán valami megbün
tetéseképpen gondolta csak meg magát, s húzta végig rajta a két ujját, alig 
hagyván meg a kenyérhez azt a kis aranylóbajszú bojtot ott fenn a végén.

Azt lehet mondani, ki lehet ezt kalkulálni, hogy kezdetben minden nép 
egyformán olyan sokaságból állott, mint cséplés után azoknak a gazdag 
őskalászoknak a termése, míg az Úr valamiért nyakon nem csippentette 
egyiket-másikat, nem hogy ok nélkül fojtogassa, hanem hogy figyelmez
tesse: milyen méltatlanul jól megy dolga.

Azt lehet hinni, hogy így volt ez, esetünkben az örményekkel, a ma
gyarokkal, a szászokkal, a románokkal, az albánokkal, az ukránokkal, szer- 
bekkel, lengyelekkel. Azt lehet hinni, hogy a hazákon is ekképpen simí- 
tott-szorított végig tetőtől talpig Isten két ujja, néha megkarcsúsítva, néha 
felhizlalva őket.
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Mint valami régi borítékon a bélyegszél csipkéje, finoman megakaszt 
egy többé-kevésbé rom-Ecsmiadzin, ami megmaradt ott, ahonnan az elsár
gult levelet feladták mai életünk irányába. Megakaszt a bélyegszél csip
kéje Isten postáját bontogatva. Hogy a vak sors ujjbegyei megtalálják a tá
jat, ahol rom-Ani, körülötte hol rom, hol nem rom-Arménia tanyáz, ahol 
-  az ismert történet szerint -  egyszer csak kezdett kiállni, kiütni a tükör alól 
az iszapos, nedves Arrarát-rom, maradéka mindennek, amit az elöntött vi
lágba, a Bárka alá, vizek selymébe csomagolt a Teremtő. Ezek szerint Noé 
is örmény volt, az első patrióta, de legalábbis honfoglaló, aki lehetséges, 
hogy a szigorú, de következetes parancs szerint két Arrarátot kellett hogy 
beengedjen maga alá, s az egyikkel aztán valahogy már nem kellett elszá
molnia. Adott lévén eredendően nagy alkukészsége a jó ügyek érdekében.

A Kaukázus legalább három titka: Elbrusz, Kazbek, Arrarát holmi há
rom királyok. Alattuk középázsiai vagy közelkeleti népségek özönlöttek 
napnyugat, a virágsziromnyi Európa irányába. Alattuk húzták ki valahogy 
a majd indoeurópainak nevezendő nyelvcsalád nagy és kis irodalmai még 
a hamupipőkeség dióhéjába gyömöszölten, a nehéz időket, amíg nem volt 
tanácsos előbújni, mint egyetlen valahogy megkímélt spórából a gombá
nak és elkezdeni új tájakon őijöngeni és aranyiam. Alattuk valaha majd ma
gyarrá leendő lovasok is lapítottak, mint kiugró szikláról zuhogó vízesés 
függönye mögött, alaposan átázva, de megúszva az előidők még számon 
se tartható vérzivatarait, anyanyelvkeverő Niagaráit. Alattuk adta ki a sors 
a szokásos, az eredeti hazákban persze úgy igazán, teljesen végleg soha 
végre nem hajtható parancsot, hogy gyorsan, gyorsan ki innen, irány a biz
tos bizonytalanság, mondjuk Erdély, Szépvíz, Szászrégen, Szamosújvár, 
Temesvár, Torda...

Ezen meg ezen a helyen aztán az átlagos évi középhőmérséklet, közép
kedély, középigazságérzet, középérdek, középindulat és középbékesség 
ennyi meg ennyi. Itt kurucot, labancot mindig egyaránt kever bele a dol
gokba az Ég. Itt magyart, románt, tatárt, szászt, örményt, zsidót vetett be 
az ésszerűsített sovány kalászok közé, és persze törököt, oroszt, vasasné
metet, hogy ki ne felejtsem rendes helyi adagjaimat és Muszadagjaimat. 
Itt most már nyíltan rejt mindenkit a föld, s bőven őröl mindenki csontjá
ból az a Malomapokolban. Nem lesz ez másképp a Feltámadáskor sem, 
legfennebb még többen leszünk. Mint a gainai leány vásárkor, vagy a csík- 
somlyói búcsúban. Akik önérzetes székelyként, néha még szomorúbb móc-
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ként, időnként még nosztalgiázó örményként, nagy nehezen elbizonytala
nodó svábként, cipcerként, osányként, cigányként, örök szegényként-gaz- 
dagként állnak a seregszemlén annyiszor, a mese galambdúcos, fűzfán-fü- 
tyülős kapujában, mint szélben a fű, hegyikaszálókon, állomások peron
ján, gyárudvaron, mint frontra indított, ilyenolyan pendelyes, egyenruhás 
angyalseregek az utolsó himnuszéneklés alatt, amikor még a könnyes 
szemű kárpátházi szentek is le szokták kapni fejükről a glóriájuk. De azt 
azért ne felejtsük hozzátenni még: akik a nevezetesnek maradt nagy pil
lanatokban, Madéfalvától Doberdóig, már csak egyszerűen mind-mind szo
morú magyarokként haltak meg, nagyon közel, vagy nagyon távol, egy illú
zióért, melynek neve szabadság, s melynek kedvéért fel szoktak adni, ki
hagynak, felfüggesztenek, szüneteltetnek hirtelenében más fontos nagy il
lúziókat, mint a felebaráti szeretet, az igazságérzet, a kultúra és az egye
temes emberi szolidaritás. Egyszóval mire sikerült Európának jelképhegy 
gyanánt megbontani, megszerezni Carrarát, már régesrég megvolt, mege
sett az Arrarát!

Mi viszont a jó oldalon állunk, ugyebár, milyen jól esik ezt hinni, hal
lani a lelkiismeretnek! Hogy pontosan ott, ahol mindig csak madárdalból 
építi palotáit az erdő, a hegy, a megtartó szerelmes szépség -  tehát csakis 
csupa Erdély, és Tirol, meg Ceylon, Florida, s persze a Kaukázus ...

Az örmények igaza sosem derül ki. Miképpen annyi sok eltűnőiéiben 
levő kisnépé, nagyemlékezetűé. Valamiért sosem figyel igazán effélére a 
világ. Ahogy a magyarokéra sem. Ötvenhat világzengése elszállt, talán an
nál is könnyebben, gyorsabban, mint ezerkilencszázhúszé. Teleki Pál ön- 
gyilkossága után Churchill azt mondta, a béketárgyalások asztalánál maj
dan ott lesz egy szék, amelyik... aztán annyi minden történt, megesett köz
ben, hogy semmi nem volt ott azon a bekalkulált helyén az igazságnak, a 
méltányosságnak. Ez is csak jelkép. Mint a halálmeneteké, Szíria és Ausch- 
witz és Szibéria felé, melyek hírétől előbb megborzongott, aztán vállat volt, 
megigazította magán az ázott gubát, esőköpenyt, rabruhát a világ, és csá
kányolt és rádiózott tovább. Hátha rábukkan a maga kicsit könnyebben ki
mozdítható szép fehér határkövére, trikolor boronájára, bögrében elásott 
ezüstjére, betétkönyveire. Vannak népek, akiket nem szabad, s vannak, aki
ket szabad bántani. Akik még élünk azokból a napokból, emlékszünk az el
ölről kezdett Egmont-nyitányra, az igazán világháborús „aki hallja -  adja át” 
hangulatú ágyúszavas, aknavetős délutánokra, és arra az akasztófahumorral
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összegezett álkormányzati álközleményre, hogy „a vérszomjas, vad csőcse
lék Budapesten rátámadt a békésen lövöldöző szovjet katonákra”.

Ezt senki így nem osztotta be, maga az Úr legkevésbé, de úgy látszik 
vannak mártímemzetek, kicsit jámborabb, balek fajták, akik komolyan 
vesznek mindent, akiknek buzgóbban és gyorsabban sikerül odatartani 
vagy csak ugyanott tartani a másik arcukat is -  mindegy. El lehet játszani 
a gondolattal, hogy az ilyenek aztán bármilyen más tőbe, tőkébe oltva, ha 
jön a „fene rossz spóra”, a filoxera, őket keresi leghamarabb, mert ugyan
olyanok maradnak. Egymásba átcsapva is. Akik olyanokként is ilyenek. 
Mert bármilyenekként olyanok.

Mindegy mikor s mindegy hol, az emberi lénynek át kell gondolni foly
ton, újra és újra, tehát folyamatosan a létet, egyénileg és közösségileg, és 
nem már nemlétező helyzetet, szempontot keresni, társítni hozzá, hanem 
mindig éppen itt, ott, amott, a BÁRHOLBAN, az akárholban van az ő tám
pontja, helye, lövészárka és golgotája. Nincsenek jobb vagy rosszabb, al
kalmas, vagy alkalmatlanabb korok és kevésbé kifosztott édenek.

És külön, már a Bárka óta, nincs is az örményeknek igaza. Saját iga
za. Csak önérzete, kultúrája, hagyománya és nyelve is. Ha mi megszóla
lunk és beszélünk, íme mindezekről.

Egy, kinek megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda szerint, egy
szer nehéz időkben, mikor másként nem lehetett -  mint mentenivaló 
legfőbb kincsét egy közösségnek, a Szentírást lapjaira szedték szét és a 
szertefutók egyenként így menekítették magukkal; ki-ki egy elbírható há- 
nyadát-részét a nagyszerű teljességnek; elbújdostak vele havasok havába, 
mocsarak békanyála alá, az esendőség fekete árnyai közé menekülve. Az
tán a veszély múltán, amikor végre összegyűlhettek újra, összerakták dia
dalmasan, vagy csak kicsit még mindig remegve, dideregve a könyvet. 
Egyben ez volt az ő népszámlálásuk. A nagy és megnyugtató „megmarad
tunk” -  kiáltás vagy csak suttogás, sóhaj. A felelet az ALKUKÉSZSÉGRE 
A JÓÜGY ÉRDEKÉBEN. A visszhang. Valahonnan a gének felhalmozódó 
Arrarátja alól. „Aki megtartja a parancsolatot, megtartja önmagát; aki nem 
vigyáz utaira, meghal.”

Világosító Szent Gergely óta mi is kiválasztott nép lettünk, szétszórva 
más nemzetekbe. Mint az Úr magja, írmagja. Hol vannak a gepidák, a lon- 
gobárdok, az asszírok? ... Mi élünk. Tessék meghallgatni, ha tetszik. Akár 
magyarul is.
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Egyed Ákos
történész, akadémikus -  Kolozsvár

AZ ÖRMÉNY KÉRDÉS
AZ 1790-1791-ES ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSEN

Mint ismeretes az örmények vándorlásának története a 14. századig 
nyúlik vissza. 1330 körül mintegy 40 000 örmény család telepedett meg 
a Krímben, innen egy részük a lengyel városokba, majd Moldvába vándo
rolt. Az erdélyi s magyarországi -  akárcsak a romániai örmények -, nagy
részt erről a területről származtak. Az önálló Erdélyi Fejedelemségben az 
első örmény telepek csírái már a 17. század elején kialakultak, de az ör
mények tömeges erdélyi megtelepedése 1668-1672-ben történt, amikor 
belháború és török betörések miatt sokan kénytelenek voltak elhagyni 
Moldvát. Erdélyben három nagyobb település alakult ki: Gyergyószent- 
miklós, Szamosújvár és Erzsébetváros, de folyamatosan több erdélyi vá
rosba, valamint számos faluba is eljutottak örmény lakosok1.

Az örmények megtelepedésüktől fogva főként kereskedelemmel fog
lalkoztak. Mivel hasznos polgároknak bizonyultak, Apafi Mihály fejede
lem 1680. október 20-án olyan privilégiális szabadságlevelet adott nekik, 
hogy bizonyos gazdasági szolgáltatások fejében egész Erdélyben szabadon 
folytathattak kereskedést. Gyakori jelenség volt az örményeknél a kettős 
foglalkozás: egyszerre űzték az ipart és a kereskedelmet. Leghíresebbek 
és legmódosabbak a szamosújvári állatkereskedők, valamint a székelyföldi 
fakereskedők voltak.

Kereskedők és iparosok mellett már a 18. században számos katona
tiszt, orvos, pap került ki az örmények közül, annak ellenére, hogy hono
sításuk, teljes polgári egyenlőségük elnyerése hosszabb időbe telt. írásunk 
a honosítási folyamat egyik fontos állomásával, az 1790-1791-i országgyű
lés örmény vonatkozásaival foglalkozik. A kérdés fő forrása az említett or
szággyűlés jegyzőkönyve, amelyet eddig nem használt kellőképpen a tör
ténetírás.

Közismert, hogy az erdélyi rendiség a három elismert natio és a négy 
„bevett” vallás rendszerén épült fel és működött. Az örmények honosítá
sában az első problémát az jelentette, hogy a keleti különálló vallásuk és
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egyházuk kívül állt a rendiségen, nem volt „bevett” felekezet. Amint a kér
dés kiváló kutatója, A védik Félix2 megállapította: „Az erdélyi örmények 
bejövetelekor a disunitus, »nem egyesült« egyház hívei voltak”, de az ör
mény nép „egyházi különállása dacára a római katolikus egyház iránt min
dig nagy rokonérzést tanúsított”. Úgy véljük, hogy ez a rokonérzés meg
könnyítette a római katolikus egyházzal való egyesülést. Valóban, 1690- 
ben az örmény egyház elfogadta az egyesülést Rómával, s így létrejött Er
délyben az örmény katolikus egyház, amelynek megalapítója, és első püs
pöke az áttért Verzár Oxendius volt. Ezzel ugyan az örmény katolikus val
lás nem vált automatikusan ötödik „bevett” erdélyi felekezetté, de az ör- 
ménység megtette az első nagy lépést a honosítás felé, s ugyanakkor meg
könnyítette az örmény közösség tagjai számára a szabad foglalkozású pá
lyák választhatását. Annál inkább elmondható ez, mivel I. Lipót megen
gedte, hogy a korábbi falusi telephelyeikből a felépítendő Szamosújvárra 
s Erzsébetvárosba (a korábbi Ebesfalvára) beköltözzenek, amelyek így rö
videsen híres kereskedővárosokká váltak. S mivel számos örmény család 
igen gyorsan megvagyonosodott, ezek igyekeztek egyéni helyzetüket is az 
erdélyi rendiségben nemeslevél megszerzése által biztosítani és sok esetben 
valóban sikerült örmény családoknak az uralkodóktól nemességet nyerni.

Az örménység gyors emelkedése körül azonban mégsem volt minden 
teljesen rendben. Ugyanis privilégiumaikat és nemesleveleleiket minden 
esetben az államhatalomtól szerezték, anélkül, hogy azokat -  alkotmányos 
szokás szerint -  az erdélyi országgyűlés is elfogadta volna.3 Másként szól
va: a városi közösségek (kereskedőtársaságok) és egyének eddigi jogszer
zési módja az erdélyi alkotmány értelmében nem volt teljesen törvényes.

Növelte a rendek ellenállását az a tény is, hogy 1736-ban Szamosúj- 
vár zálogba megszerezte a németújvári uradalmat (22 falut), valamint az, 
hogy 1758-ban Erzsébetváros királyi jóváhagyással megvásárolta a kincs
tártól az egykori Apafi-birtokokat.4 A rendek mindkét említett esetben til
takoztak, de a bécsi kormány visszautasította a tiltakozást. A hatalom 
ugyanis az adó- és más pénzbevételek növelhetőségét várta a mozgékony, 
jelentős kereskedelmet lebonyolító örményektől. Azt azonban az örmény
barát Mária Teréziának nem sikerült keresztül vinnie, hogy befogadják Er
dély városaiba azokat az örmény kereskedőket, akiknek a vagyona eléri a 
6000 forintot. Ez ellen ugyanis még Sámuel Brukenthal kancellár is kifo
gást emelt.5
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Az örmény kereskedelem térhódítása azonban folytatódott, városaik 
gazdagodtak, s az már közjogi sikernek sem volt jelentéktelen, hogy II. Jó
zsef szabad királyi rangra emelte Szamosújvárt és Erzsébetvárost. Az ural
kodó halála azonban új helyzetet teremtett, s úgy tűnt, hogy II. Lipót ural
mával a rendek jogai visszaállnak. Ezt látszott bizonyítani az is, hogy majd
nem három évtizedes kihagyás után 1790-ben összehívták Kolozsvárra az 
erdélyi országgyűlést, ahol az erdélyi rendeknek alkalmuk nyílt összegyűlt 
sérelmeik előterjesztésére.

Ezt az alkalmat használta ki az örménység is arra, hogy az erdélyi 
rendiségben helyet szerezzen magának, ezért a két vezető kereskedőváro
suk: Szamosújvár és Erzsébetváros beadványt intézett az országgyűléshez, 
kérve a szabad királyi város státusának elismerését. E beadvány királyi 
előterjesztés által került az országgyűlés elé, s három pontja a következőket 
kéri: 1. Az ország rendjei vegyék fel a két említett várost a szabad királyi 
városok közé; 2. Mint kereskedővárosok mentesüljenek a katonai beszál
lásolás és katonai fuvarozás kötelezettsége alól;6 és 3. Azon személyek, 
akik e két város lakói közül „ezelőtt megnemesíttettenek, azok mostani in- 
digenáltatások által valóságos nemeseknek esmértessenek”. 7

A beadvány hivatkozik az örmények érdemeire: „Mivel az ők megtele
pedésének ez Hazában már az egy századot meghaladta, őket mint jövevé
nyeket vagy vándorlókat tekinteni nem lehetne, úgy mint akik itten megte
lepedvén és lakó városokban királyi privilégiumok által megerősíttetvén, 
hozzá vágynak (!) a Nemes Hazához kötelezve, annak Köz-javát munkálódni 
jó s bal sorsát egyaránt szenvedni kénteleníttetnek.” A felsorolásból kitűnik, 
hogy mindig viselték a közterheket „néha-néha másoknál nagyobb mérték
ben”; az 1784-es „Paraszt Zenebonakor” hűségüket kimutatták; kereskedel
mükkel, kézműtermékeikkel pénzforgalmat csinálnak; a „Nemes Magyar 
Nemzet kebelében lakván, bészáimazásuktól fogva annak öltözetével, Köz Tör
vényeivel éltének s élnek mái napig is”, végül a ,Magyar Nyelv gyarapodá
sára s az Országnak egyéb szükségeire nézve” 4000 aranyat ajánlanak fel.8

A beadvány kéri -  és ez a kitétel igen lényeges - ,  „hogy Polgári Jus
sal megajándékoztatva in Concreto Hazafiúságra felvétessenek, és külö
nös negyedik nemzet állítása nélkül a Magyar Nemzet Tagjává tétetvén”, 
az említett városokat vennék fel a szabad királyi városok közé.

Világos tehát, hogy az örmények a magyar rendi nemzethez, pontosab
ban a magyar városokhoz csatlakozva kívánnak az erdélyi rendiség kere
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teibe bejutni. Ha ugyanis az országgyűlés igent mond kérésükre, ország- 
gyűlési jogot is kapnak, és a diétán nyilvánosan védelmezhetik érdekeiket.

A rendek nem zárkóztak el a két város beadványának elfogadása elől, 
de kemény feltételeket szabtak. A székely natio követe mindenekelőtt azt 
kifogásolta, hogy az örmény priviélgiumok károsak több szabad királyi vá
ros számára, s legalább ilyen sérelmesnek találják a székelyek, hogy pri
vilégiumaikat s vagyonuk egy részét „az Ország híre nélkül”, sőt „Ország 
törvénye ellen”, „törvény felett való áron”, „palást alatt” nyerték. Súlyos
bító körülményként emlegette a székely küldöttek beadványa, hogy az ille
tékesek privilégiumok megszerzését akkor sem tisztázták („purifikálták”), 
amikor „némely nemes vármegyék és székek” ellenmondottak az örmé
nyek tetteinek”.9 Látható, hogy az erdélyi rendiség a központi hatalom in
tézkedései ellen is határozottan szót emelt, ha arra oka és módja volt, s 
1791-ben az „Ország”, Erdély sérelmeként értékelte mindazt, ami az ör
mény kérdésben a rendek megkerülésével történt.

Az örmények vezetői tudatában voltak helyzetük ellentmondásosságá
nak, ezért a felvilágosult abszolutizmus rendszerének bukása után siettek 
megerősíttetni megszerzett jogaikat, miközben újakat is próbáltak nyerni, 
ezúttal az erdélyi országgyűléstől. A székely rend viszont csak akkor já
rulhatott hozzá a kéréshez, ha Szamosújvár és Erzsébetváros szabad kirá
lyi város státusa nem okoz további károsodást az országnak, ha az addig 
szerzett nemesleveleket érvénytelenítik. Emellett feltételként említik, hogy 
a két város örmény lakóinak „mind életek módja, mind kereskedésbéli sza
badságuk keskenyebb határok közé szoríttassék”.10 Ugyanis a két kérel
mező város nem kérhet több kiváltságos jogot, mint más erdélyi szabad ki
rályi városok.

Külön feltételeket szabott Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyulafehérvár 
és több szabad királyi s néhány úgynevezett taxális város.11 Ezek ország- 
gyűlési követei nyolc pontban foglalták össze feltételeiket. Eszerint Sza
mosújvár és Erzsébetváros szabad királyi városi státusa nem okozhat sé
relmet más erdélyi városoknak; sem terheik növeléséhez, haszonvételeik 
csökkenéséhez nem vezethet. A második pont már az egész örménységre 
kiható megszorítás: az örmények a szabad királyi városok polgárait meg
illetőjogokkal és haszonvételekkel csak Szamosújváron és Erzsébetváros
ban élhessenek. Más erdélyi városok maguk dönthetik el ezután is, hogy 
valamely ott megtelepedő örményt beveszik vagy nem a város privilegi-
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zált polgárai közé, de akkor is „csak kereskedésre nézve határoztassék be
vétele.” Az örmény kereskedőknek természetesen jogában áll kereskedel
met űzni más városokban is, de „a portékákat mérsékletes és olyan áron 
tartozzanak adni, amilyennel az idegen kereskedők szokták azokat árulni 
az országos sokadalmakban.”12 Ha ilyen megszorítást nem tesznek -  indo
kolják a városi küldöttek a fenti kitételt -, az örmény kereskedők „az ap
róbb magyar kereskedőket s lakosokat elnyomnák, élelmektől megfoszta
nák”.13

Az 1790-91. évi országgyűlés városi küldöttei azt is feltételeik közé 
foglalták, hogy az örmények nem alkothatnak negyedik rendi nemzetet, s 
Szamosújvár és Erzsébetváros „nemes királyi” városokként nyerik el ezt 
a városi rangot, s közügyeiket magyar nyelven fogják intézni. Az ország- 
gyűlés végül is elfogadta a LXI. törvénycikket arról, hogy „Szamosújvár 
és Ebesfalva községeket a szabad királyi városok és taksás helyek közé ve
szik fel”. A törvénycikk így szól:

„A karok és rendek, Ő szent felsége kegyes előterjesztésére és Szamos
újvár s Ebesfalva örmény községek buzgó kérésére, tekintetbe véve a fel
séges udvarhoz való hűségüket, valamint a közkereskedelem sikeres 
előmozdításában tanúsított munkásságukat, és e hazában már évek hosszú 
során át való állandó megtelepedésüket, jónak látták ezeket a községeket 
a városi joggal felruházni és a magyar nemzet kebelében létező szabad ki
rályi városok sorába felvenni, az országgyűlésben a taksás helyek között 
Gyulafehérvár városa után adván szavazat- és ülésjogot, a nélkül, hogy e 
felvétel következtében a három nemzettől különvált politikai testületként 
szerepelhetnének, vagy ilyent alkothatnának; hanem mindenben oly tekin
tet alá jöjjenek, mint a magyar nemzet kebelében létező többi szabad ki
rályi városok és ezekkel egyenlő terheket hordozzanak, egyenlő jogokat él
vezzenek és a köztörvényekhez s az Approb. Const. III. r. 81. Czimének a 
rendelkezéséhez alkalmazkodjanak, és ama kiváltságlevél helyébe, a me
lyet a polgári jog elnyerése előtt eszközöltek ki, kérjenek Ő szent felségétől 
e törvényczikkely tartalmának megfelelő új kiváltságlevelet.” 14

Az előbb idézett törvénycikk világosan kimondta: Erzsébetvárost és 
Szamosújvárt érdemeikre való tekintettel az országgyűlés felveszi a sza
bad királyi városok közé, s számukra üléshelyet és szavazati jogot bizto
sít, hogy a két örmény város mindenben élvezhesse az erdélyi szabad ki
rályi városok jogait, s viseljék ugyanúgy a terheket is. Kitétel volt az is,
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hogy Szamosújvár és Erzsébetváros szerezzen be a régi kiváltságlevelek 
helyett újakat.

A törvénycikk tartalma természetesen lehetőséget kínál bizonyos elvi 
kérdések felvetésére is. Például azt, hogy a nagy francia polgári forrada
lom idején az erdélyi országgyűlés a rendi világ törvényeit alkalmazva fog
lalt állást az örmény városok ügyében. Ez kétségkívül anakronisztikus je
lenségként értelmezhető. De az is tény, hogy az örmény városok a rendi
ségbe kérték bebocsátásukat, amikor az uralkodóktól megszerzett privilé- 
giális leveleiket a rendek elé terjesztették. Tényként kell tehát elfogadnunk 
azt, hogy a 18. század végén Erdélyben a rendiség alkotta az adott törté
nelmi rendszer jogi keretét, és -  amint köztudott -  1848-ig ez a helyzet nem 
változott. De az is nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb repedések nyíltak a 
rendszer falán, amelyeket a polgárosodás lassú, de előre tartó folyamata 
tovább tágított. A rendi jogot s az annak falán keletkező rések adta lehetősé
geket kihasználva, az erdélyi örménység megtalálta törekvéseinek érvénye
sülési lehetőségeit. Ezt elősegítette az is, hogy az erdélyi örmények egyre 
közelebb kerültek a magyar nemzethez a kultúra és a politikai gondolko
dás, valamint a nyelvi magyarosodás terén, ezért őket mindinkább örmény
magyarokként kezdték emlegetni. Ami mégsem jelentette teljes önfeladá
sukat, különösen nem a művelődés és a szokásrendszer, valamint az élet
mód területén. Ugyanakkor a magyarság nyitottságot tanúsított az örmé
nyek iránt, egyre gyakoribbá váltak a vegyes házasságok, befogadásuk Er
dély magyar városaiba (Kolozsvár, Dés, Nagyenyed, stb.).

Visszatérve a szűkebb témánkhoz, úgy látjuk, hogy a szabad királyi vá
rosi jog elvi megszavazása az 1790-1791-i országgyűlésen Szamosújvár és 
Erzsébetváros számára előnyös volt, növelte önigazgatási szabadságjoga
ikat; megnyílt a lehetősége annak, hogy az országgyűlésen is képviseltes
sék érdekeiket. (Az elhúzódó jogügyi viták miatt a két város követei csak 
1848-ban élhettek szavazati jogukkal.) Mindez előnyös volt az egész ör
ménység számára is, mert hozzájárult azoknak a feszültségeknek a csök
kentéséhez, amelyek eddigi rendezetlen közjogi helyzetükből, s az erdé
lyi városokkal, rendekkel nem egyeztetett gazdasági tevékenységükből 
adódtak. Helyzetük végleges rendezésére azonban csak az 1848-as forra
dalom idején alkotott törvények alapján került sor. Ekkor az utolsó erdé
lyi rendi országgyűlésben az örmény városok képviselői Erdély és Magyar- 
ország uniója mellett foglaltak állást, s megszavazták a rendiséget eltörlő,

32



illetve a polgárosodást elősegítő összes előterjesztett törvényt.15 Ez, vala
mint az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcban tanúsított maga
tartásuk, áldozatvállalásuk alapozta meg végérvényesen az örménymagya
rok csatlakozását a modem magyar nemzethez.
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AZ ERDÉLYI ÖRMÉNY PAPOK 
A LATIN EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN

Egy nép sem mondhatja magát 1700 éve Krisztushoz fűződő örökség 
„tulajdonosának”, egy nép sem dicsekedhet olyan nagy „keresztény” múlt
tal, mint az örmény. 1700 esztendő igen sok küzdelmet és szenvedést ho
zott számára. II. János Pál örményekhez intézett apostoli levelében még 
szebben fogalmaz, amikor megköszöni a Krisztushoz fűződő hűséges 
hosszú történetüket: „Ez a hűség ismerte az üldöztetést és a vértanúságot.” 
Csodálkozva, és egy kicsit irigykedve tudunk beszélni annak a népnek a 
múltjáról, amelyik birodalmak között őrlődve nemcsak keresztény néppé, 
hanem kultúráját és az egyetemes keresztény irodalmat megőrző néppé 
vált. Tudós papjaik -  Szent Meszrop és társai -  akkor szerkesztették meg 
ábécéjüket és virágoztatták fel irodalmukat (még ha nagyobbrészt ez csak 
fordításirodalom), amikor (4. század) keletről a perzsák iranizálni, nyugat
ról a bizánciak görögösíteni akarták őket. Azóta szellemi és lelki felvér- 
tezettsége képessé tette az örmény népet, hogy ellenálljon a különféle tá
madásokkal szemben és megmaradjon. „Az örmény nép hitének és művelt
ségének öröksége az emberiséget művészeti és szellemi kincsekkel gazda
gította” -  állítja a pápa - , s ebből részesültünk mi is, erdélyiek. 1672 óta 
Erdély történelmébe is beírták a nevüket az örmények. Batthyány Ignác 
püspök II. József császárhoz intézett levelében „flos catholicitas”, „a ka
tolicizmus virágáénak nevezte az erdélyi örményeket.

Tévesen monofizitáknak szoktuk emlegetni a nem uniált örményeket, mi
vel 451-ben püspökeik nem vettek részt a monofizitizmust elítélő khalkédóni 
zsinaton. Nem vettek részt, mert nem tudtak elmenni a háborús viszonyok 
miatt. Igaz, később a bizánci császárok által államilag törvényesített egysé
gesítő (egészében nem igazhitű) hitvallást, a hénotikont elfogadták, amit vi
szont a pápák tagadtak meg. Innen származik az ún. szakadás.

Amikor Minász püspökük vezetésével az ország keleti határvidékén le
telepedtek, még ún. „monofiziták” voltak. Bejövetelük után 14 évre, a refor

34



mátus fejedelemség utolsó éveiben katalizáltak. A unió létrejöttében nagy 
szerepet játszott dr. Verzár (Verzerescul) Oxendius buzgó papjuk, aki ró
mai (14 éves) tanulmányait befejezve jött Erdélybe. Az Erdélyben otthonra 
talált örmény népcsoport ősi rítusának és egyházfegyelmének megtartásával 
egyesült azzal a római pápasággal, amelyiktől soha el sem volt szakadva. 
Papjaik azóta nemcsak saját híveiket, hanem a latin szertartású katolikuso
kat is szolgálták. Különösen a kezdet kezdetén volt erre nagy szükség. Jó pél
dával járt elől Verzerescul Oxendius, aki 1684-ben kezdte el papi működé
sét nagy apostoli buzgalommal. Több mint 3000 örmény családot (kb. 30 000 
személyt) térített meg. XI. Boldog Ince pápa méltónak találta arra, hogy Mi
nász püspök halála után őt nevezze ki utódjául. Ekkor a latin szertartású ka
tolikusoknak -  országgyűlési végzés értelmében -  nem lehetett püspökük. 
A rendszerváltás után I. Lipót hiába küldte be Illyés András „választott 
püspököt”, a protestáns többségű rendek kiutasították az országból, 1696. ja
nuár 16-án kénytelen volt Gyulafehérvárt elhagyni. Távozásakor felkérte Ver
zerescul püspököt, hogy viselje gondját a latin híveknek is. Verzerescul nagy 
szorgalommal igyekezett eleget tenni kettős főpapi funkciójának mindkét rí- 
tusú katolikus hívek körében: papokat szentelt, templomokat és harangokat ál
dott meg, házassági ügyekben bíráskodott; felvette a kapcsolatot a görögke
leti románok unióját szorgalmazó jezsuiták erdélyi missziós főnökével, Kapi 
Gábor atyával. Oxendius püspöknek olyan nagy lett a tekintélye, hogy még po
litikai ténykedésre is felkérték. A n. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharckor a 
Kormányzótanács Mikes Mihállyal őt küldte, „hogy menjenek ki a székely- 
ségre, s csendesítsék meg a rebelliót”. Erdély nagy metamorfózisakor gond
viselésszerű volt a nagy műveltségű örmény püspök jelenléte. Szongott Kris
tóf szerint:, Abban az időben a katholiczizmus és a trón érdekében a hit-élet, 
a politika, a diplomáczia terén, az ország anyagi és szellemi javának előmoz
dítása, híveinek jólétéért, senki sem tényezett annyi és oly sikeres munkát, mint 
Verzereskul.” Nyugodtan állíthatjuk, hogy vele kezdődött el a latin egyházban 
szolgálatot végző örmény papok sorozata. Példája mindig vonzó maradt.

Mielőtt konkrét személyek felemlegetésével igazolnánk az örmény 
vagy az örmény származású papoknak a római egyházban végzett munká
ját, próbáljunk feleletet kapni arra a kérdésre, hogy mi tette alkalmassá őket 
erre a papi feladatra.

Először is megállapíthatjuk, hogy a római katolikus hívek nem viseltettek 
fenntartással az örmény rítusú papság iránt. Az unió után még kb. 50-60 évig
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régi egyházfegyelmük szerint házasodtak az örmény papok, Mária Terézia ural
kodásakor azonban áttértek a latin gyakorlatra, vállalták a cölibátust.

A nyelv sem okozott különösebb gondot. Százéves erdélyi tartózkodá
sukkor, az 1791. évi országgyűlésen képviselőik kifejezték elkötelezettsé
güket a magyar nemzet mellett. Bizalomnyilvánításukért és „hazaszerete
tükért a magyar nemzet testébe fölvette”. Később is hasonló volt az örmény 
nép magatartása. „Lelkünk mélyéből ragaszkodunk az 1791. erdélyi or
szággyűlés 61. törvényczikk szellemében a magyar nemzethez tartozásunk 
eszméjéhez” -  olvasható az 1868. április 7-én a magyar kir. Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztériumhoz írt erzsébetvárosi kérelemben.

Tény, hogy a 18. században a gazdasági helyzetelőnyük, ami tovább nőtt 
a 19. század polgárosodásakor, biztosította az örmény fiatalok tanulási le
hetőségét. Nemcsak a jól szervezett helyi iskoláikban okulhattak, hanem a 
külföldi főiskolákban is megfordultak. A papságra vállalkozó fiatal leviták 
komoly képzésben részesültek. 1805-től a gyulafehérvári papneveldében ta
nultak az örmény papjelöltek is, mégpedig id. Karátsonyi Emánuel (előbb, 
1803-ban Szamosújváron létrehozta a „Szegények-házát”) szamosújvári pol
gár jóvoltából, aki 8000 Ft-os alapítványt tett, hogy annak kamatjából két ör
mény szertartású növendék itt tanulhasson. A nagylelkű jótevő szándéka az 
volt, hogy ha nincs két örmény származású jelölt, akkor latin szertartású kis- 
pap is élvezheti az alapítványt. Haynald püspök erről elismerően nyilatko
zik: , JVhdőn a károlyfehérvári papnevelő-intézet Karátsonyi szándékához ké
pest akár örmény, akár latin növendékpapot nevel az alapítvány erején, mind 
a két esetben a megyének majd minden plébániájában található és vallási 
buzgóságuk által kitűnő és éppen azért papjaim működését különösen 
igénybe vevő örmény családoknak és nemzetnek tesz hasznos szolgálatot.” 
Ez az idézet azonban valamiről még árulkodik: az örmények körében ekkor 
(a 19. század második felében) már csökkenőben van a papi hivatások száma.

Több örmény kispapnak megadatott az a lehetőség, hogy a gyulafehér
vári szeminárium befejezése után Lembergben, Bécsben, Rómában stb. 
folytathatták tanulmányaikat. Érthető, hogy a komoly képzettségű és apos
toli lelkületű papjaikra az erdélyi püspökök szemet vetettek, és rezidenci
ájuk központjában -  elsősorban a Teológián -  alkalmazták őket. Ebből ún. 
„nemes” összetűzések adódtak a kegyurasággal rendelkező örmény plébá
niák vezetői és a püspök között. Csak két példát említsünk:
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Korbuly János kiváló képzettségű és teológiai tudományokban jára
tos papot (1810-ben szentelték Lembergben), aki a szamosújvári örmény 
iskolában tanított, Kovács Miklós püspök -  a szamosúj váriak tiltakozása 
ellenére -  1828-ban először Gyergyószentmiklósra, majd a gyulafehérvári 
papneveldébe nevezte ki egyháztörténelem, metafizika és logika tanárának. 
A tiltakozásra a szamosújvári Tanácsnak meg kell elégednie papjukat el
ismerő válasszal: Noha, nagy örömömre szolgál nekem a tek. nemes
Magistratusnak folyó holdnak 24-én hozzám intézett becses leveléből ér
teni, hogy: Korbuly János szamosújvári segédpap példás magaviseleté, fá
radhatatlan szorgalmatossága, buzgó oktatásai és más dicséretes tulajdon
ságai által teljes mértékben megnyerte légyen a híveknek szeretetét és tisz
teletét ... Azért a tekintetes Magistratus kérését nem teljesíthetem, hanem 
az említett pap iránti tett rendelésemet újítva megerősítem.”

Kovács püspök hasonlóképpen járt el 1841-ben Lukácsi Kristóf ki
váló örmény papi személlyel. Lukácsi Rómában, Bécsben és Lembergben 
tanult. Nagy tudású pap volt és kiváló egyháztörténész. A szamosújvári hí
vek „nagy szívbeli fájdalmuk” ellenére a püspök Gyulafehérvárra rendelte 
bölcsészettan tanárnak, s ott 23 évet tanított.

Több örmény szertartású pap tanított az erdélyi római katolikus gim
náziumokban:

Szentpétery János gyergyószentmiklósi örmény-plébánost, akinek a 
Szentháromság Legényegylettel pénzügyi összetűzései voltak, Lőnhárt Fe
renc püspök „nem büntetésből, hanem kényszer hatása alatt állásából fel
mentette és a brassói főgimnázium tanárává nevezte ki”.

Keresztes Márton (szül. Szamosúj vár, 1814) Székelyudvarhelyen ta- 
nárkodott. Részt vett az 1848-as agyagfalvi gyűlésen, amiért 1858-ig buj
dosnia kellett, végül Karcfalván lett plébános.

Vannak örmény papok, akik a latin lelkipásztorkodásban jeleskedtek:
Kapatán Márton előbb Topánfalván volt plébános, éppen az 1848-as 

események idején, később Gyulafehérvárra került teológiai tanárnak; 
1875-1883 között a Szemináriumban a rektori funkciót töltötte be.

Karácsony Márton 1899-1920 között marosvásárhelyi plébános- 
főesperesként működött. A lelkipásztori munka mellett kitűnt az egyházi 
intézmények restaurálásában. Kevesen tudják, hogy a jezsuiták latin Do- 
mus Históriáját tartalmi rövidítéssel magyar nyelvre fordította, és napra
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készre pótolta. Az ő munkájával (ami igen komoly forrásértékű anyag a tör
ténészek számára!) le is zárult a marosvásárhelyi Domus História.

A gyergyószentmiklósi Eránosz Jeremiás Csíkrákoson lelkipásztor
kodott 1857-től 1881-ig. Munkájának elismeréséért főpásztorától kanonoki 
és aranykeresztes kitüntetésben részesült.

A latin szolgálatban részt vevő nagy örmény papi nevek közé kell so
rolnunk Görög Joachimot és Fejér Gerőt. Görög Joáchimot (+1928) „Er
dély Prohászkájának” nevezték, szívhez szóló beszédei miatt. Tanárként 
hívta magára a közvélemény figyelmét. Gyergyószentmiklóson tanított a 
Fogarassy-leánynevelő és fiú polgári intézetben, 1900-tól a főgimnázium
ban, 1908-ban zárdaigazgató, 1910-től a latin plébániát is adminisztrálta. 
Munkájának elismeréséül Mailáth püspök 1918-ban kanonoki kitüntetés
ben részesítette. A 20-as évek után politikai vonalon is tevékenykedett. A 
Magyar Párt képviselőjeként 1923-ban szenátor lett a román parlamentben. 
A Domus História szerint: „nemcsak a hitközségnek volt féltve őrzött 
büszkesége, az örmények kimagasló alakja, hanem erőssége és oszlopa volt 
az egész magyar társadalomnak is.”

A csíkszépvízi Fejér Gerő papi működésének nagyobb részét a római 
katolikus egyház keretében fejtette ki. Tevékenykedett, mint gimnáziumi 
tanár Gyulafehérvárott, státusi referens Kolozsvárott, teológiai rektor és ka
nonok Gyulafehérvárott. Életének utolsó tíz évét szülőfalujában töltötte. 
1958-ban halt meg.

Latin egyházba született, de a felmenő ágakon kimutatható örmény szárma
zású erdélyi magyarok, papok általában „büszkék” származásukra. Ez is a küz
delmekkel telített közös múltunkról árulkodik. Anélkül, hogy a régi nagyokat 
kisajátítanánk, vagy vitákba bocsátkoznánk egymással, mi magyarok büszkén 
valljuk magunkénak (hiszen ők is így gondolkodtak) a latin egyházban keresz
telt, de örmény származású olyan főpapokat, mint a gyergyószentmiklósi Fo- 
garassy Mihály (+1882) püspököt, a székelyudvarhelyi Zomora Dániel 
(+1944) nagyprépostot, a kézdivásárhelyi Dávid László (+1992) nagyprépost
kolozsvári plébánost, Merza István (+1967) szászrégeni esperest, Sáska Jenő 
(+1998) szamosújvári plébánost stb. Jelenleg is több olyan római katolikus pap 
működik egyházmegyénkben, akik örmény vért is hordoznak. Sorukat az erdélyi 
egyházmegye legfiatalabb katolikus papja, Puskás Attila zárja, akit a nyáron 
szentelt pappá Baráton (már örmény rítusra is engedély kapott) Jakubinyi 
György érsek és örmény kormányzó. Ennek öröme bátorítsa az erdélyi örmény
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katolikus híveket. Van remény! Még akkor is, ha fordított” szolgáltatási hely
zet állt elő, mint amiről az előadásban volt szó. Az örmény szertartású katoli
kus hívek -  nemcsak a „visszafizetés” reményében -  igényt tarthatnak a római 
katolikus (örmény származású) papok szolgálatára.
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Joikits Attila
történelemtanár, helytörténész -  Silágysomlyó

SZILÁGYSOMLYÓI ÖRMÉNYMAGYAROK SZEREPE 
A VÁROS ÉLETÉBEN

A város első írásos említése szerint „a fehérvári káptalan előtt Watha 
fia Watha és Dénes fia Povsa, Wathasomlyova/Watasumloa nevű ősi bir
tokukban levő részeiket százhúsz márka ezüstért örök áron eladják Roland 
nádornak és posoni ispánnak, valamint Móric magister királynéi udvarbí
rónak és nyitrai ispánnak, kötelezvén magukat, hogy a vevőket saját költ
ségükön megvédik e birtokukban.” (1251, 1258, 1259)

Szilágysomlyó az idén, 2001-ben ünnepli fennállásának (alapításának, 
első írásos említésének) 750. évfordulóját, s ugyancsak évfordulós ese
mény a Báthoriak nagyhírű családjának a megjelenése a Szilágyságban, 
egy 1351. december 6-án keltezett királyi bulla szerint. Báthori László és 
Meggyesi Anna házasságkötésével (ő egyébként leánynegyedként kapta 
örökségül a Somlyó és környéke uradalmat) jelent meg a Somlyói Báthori 
ág mintegy 300 évvel ezelőtt. Partium, majd később Erdély legtekintélye
sebb oligarchájává vált a család: Nagyvárad főkapitányai, erdélyi alvajdák, 
vajdák, fejedelmek kerültek ki soraikból. Báthori István (1533-1586) nem
csak Erdély fejedelmeként vonult be történelmünkbe, hanem Lengyelor
szág kiemelkedő tekintélyű királyaként is.

A mezőváros lakosságát nagy többségben (az 1960-as évek végéig) a 
magyar etnikum képviselte, de a XVII.-XVIII. századdal kezdődően má
sok is szülőföldre leltek itt: románok, örménymagyarok, magyarzsidók, 
szlovákok, cigányok és mások.

A fenti rövid történeti áttekintést azért érdemes figyelemmel kísérni, 
mert a Szamosújvárról a Szilágyságba költöző és ott boldoguló örmény
magyar őseink egy hagyományaihoz kötődő, magyar városba vándoroltak, 
s ezen választásuk jövőjük is volt egyben. Hasonló sorsban volt részük azon 
örménymagyaroknak is, akik Máramarossziget, Dés, Zilah, Zsibó, 
Kraszna, Kolozsvár városokban telepedtek le. A történelem tanúsága sze
rint ők jelentős szerepet vállaltak nemcsak az egyéni boldogulást, a csa
lád vagyoni helyzetének megteremtését szolgáló gazdasági életben, hanem
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a társadalom politikai-művelődési életének tevékeny alakításában is. A gé
nek titokzatos világa egyszer majd arra is választ ad, hogy őseinknek mun
kához, élethez, családhoz, hitükhöz való hozzáállása, jellemvonásaik (a hű
ség, nyitottság, ambíció, a nemzeti egzisztenciáért folytatott küzdelem) át
adható örökség-e avagy sem?

És most beszéljenek a tények! Az örmények nagy többsége a XIX. szá
zadban telepedett le a városban. A következő családokat említeném meg: 
Mártonfi, Duha, Veverán, Roska, Pungucz, Pakurár, Száva, Czetz, Dono- 
gány, Lukácsffy, Izsák, Retezár, Lászlóffy, Bocsánczi, Bogdánffy, Alexu- 
czán, Balta, Páskuj. Földbérlők, kereskedők, iparosok, (tímárok, szűcsök), 
vállalkozók, bankárok, tisztviselők, értelmiségiek kerültek ki soraikból, s 
ha kellett, hű katonái voltak a magyar nemzetnek. Kezdjük talán az 1848- 
49-es magyar forradalom és szabadságharcban tanúsított hazaszeretetük
kel. 1849. december 8-án az erdélyi hadsereg régi és új főparancsnoka, 
Czetz János és Bem József, Szilágysomlyón rendezi seregének sorait. A 
15-20 örménymagyar család fiai itt az első vonalban küzdöttek. Bosánczy 
Adolf, született 1831-ben Szilágysomlyón, családja magyar nemességet 
kapott. O maga joghallgató volt, majd önkéntes, 1848 decemberének vé
gén pedig már hadnagy, 1849. febr. 5-én főhadnaggyá, ezt követően pedig 
ápr. 5-én századossá léptették elő. A katonai érdemjel három osztályát ve
hette át személyesen Bem apótól. A szabadságharc leverése után további 
katonáskodásra kényszerül (10 év). Kraszna megye szolgabírája, majd 
1872-1875 között országgyűlési képviselő, illetve később Szilágysomlyó 
polgármestere lesz (1884), Zilahon van eltemetve.

Kortársa Lászlóffy Károly (szül. Szilágysomlyón 1825-ben), főhad
nagy volt a 16. honvédzászlóaljnál. Életéről, leszármazottairól egyelőre 
nincs tudomásom.

Bogdánffy Antal, a reformpárti Kraszna megye főjegyzője, a szabad
ságharc alezredese volt, de a XX. század két pusztító vérzivatarában is ott 
voltak az örménymagyarok késői leszármazottai. Sorsukra még visszatérünk.

Az I. világháború előtt a város mérvadó családjának számított a Már
tonfi család (fiúk, Lajos, a város szülötte, a szamosújvári főgimnázium 
igazgatója lett, szakterülete a geológia volt, a Magurát tanulmányozta). A 
Duhák, Mártonfiak, Donogányok, Tolokánok, Páskujok földbirtokosok vol
tak, Balta Elemér szóda- és kristályvíz töltő teleppel rendelkezett, Lázár 
Gyula bőrkereskedést vezetett. Alexuczán Gusztáv állami tisztviselőként,
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polgármesterként Lukácsffy Ödön (1919-1923), tanítóként Bogdán Ist
ván, végrehajtóként Roska Márton, posta-távirda-távbeszélő vezetőként 
pedig Turcsányi Zsigmond tevékenykedett.

A XX. századi szilágy Somlyói történelemnek ma is élő, legendás alakja 
dr. Mártonfi István, „mindenki orvosa”. Ma utca viseli nevét (a másik ma
gyar vonatkozású utcanév: Báthori István). Tevékenysége még ma is kime
ríthetetlen kincstár, alakja, személyisége igazi példaképe az örménymagyar 
lelkialkatnak. Pályáját többen is kutatták: Papp Béla (tanár, Budapesten), 
dr. Hajdú Attila, a szilágy Somlyói egészségügy történetének kutatója, s jó
magam is kísérletet tettem ennek feltárására. Legjobban dr. Veress István 
nyugalmazott radiológus főorvos jellemzi visszaemlékezéseiben.

A két világháború között négy nyomda működött a tízezer lakosú vá
rosban (1948-tól egy sem), közöttük a Lázár-féle nyomdával. O Bölöni 
Sándortól vásárolta meg a gépeket, tizennyolc évig nyomtatott, még ko
lozsvári lapok is készültek nála. Könyvek nyomtatásával is foglalkozott. 
A gazdasági válság súlyosan érintette, de rátermettsége, szemfülessége, ke
reskedői szelleme megmentette a teljes összeomlástól. Felvállalta a többi 
újság (Gazeta de Dumineca, Plugul, Plugarul, Szilágysomlyó, Kis Tükör), 
irodalmi művek és adminisztrációs nyomtatványok készítését.

A város XX. századi történetének közismert szereplői a Duhák. Fel
menőik között a Csíky, Bogdánffy, Mártonfi családok szerepelnek. Föld
bérlők, kereskedők, vállalkozók voltak, városi tisztviselők. A kultúrának, 
különösen a színháznak voltak pártolói, s ugyanakkor a sport rajongóiként 
tartották őket számon (két Duha is aktív labdarúgó volt: Duha Imre és 
Géza, mindketten csapattársai voltak a huszonhatszoros válogatott Farmati 
Zoltánnak). Számos színdarabban szerepeltek, Duha Imre ma is a magyar 
kultúra és sport élő lexikona. Hagyománytisztelő, sikerült megmentenie né
hány fontos tárgyi emléket az örmény kereszteléssel és házasságkötéssel 
kapcsolatos tárgyi kelléktárból.

A ma élő örmény leszármazottak is a kultúra szervezői Szilágysom- 
lyón. Elődeink nyomdokain haladunk. Gondolok itt elsősorban Mártonfi 
Istvánra, Vida Gyulára, Vida Jánosra, Márton Gabriellára (szül. Duha), Jo- 
ikits Attilára, Tóth Klementinára (szül. Joikits).

Mártonfi István az örmény múlt és kereszténység kitűnő ismerője. 
Édesapja emlékének gondos ápolója (múzeum), egyházfi, a magyar közélet 
és kultúra (színház, ünnepségek, idegenvezetés) kiemelkedő egyénisége.
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Vida Gyula édesanyja Pungutz Erzsébet volt. Felmenői között ott ta
láljuk a Mironokat, Patrubányokat, Korbulyokat -  Szamosújvár alapítóit. 
A Pungutzok először a szilágy Somlyói Vármezőn telepedtek le Szamosúj
vár után. Földbérléssel, kereskedéssel foglalkoztak. Pungutz Erzsébet óvó
nő volt, férje Vida János szentkirályi származású, városi tisztviselő. Fiúk, 
Vida Gyula hosszú út megtétele után 1990 májusától megyénket képviseli 
a Román Parlamentben. 1932-ben született, ötödik gyermeke volt a csa
ládnak. 1951-ben érettségizett a pénzügyi szakiskolában Szilágy Somlyón. 
A maros vásárhelyi Orvosi Egyetemre nyert felvételt, majd külföldi ösztön
díjra javasolták. Édesapja hét évig katonafogoly volt Szibériában, politi
kai elítéltként halt meg a nagyenyedi börtönben. A „lekáderezést” követően 
Vida Gyulát az egyetemről kizárták, katonai munkaszolgálatra vitték. A 
gyermekeit tudatosan nevelő édesanya mély nemzettudatot oltott beléjük. 
Vida Gyula 1960-ban jogot végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, 
s mivel jogászként nem tudott elhelyezkedni, pénzügyi szakemberként te
vékenykedett. Pénzügyi osztályvezető volt 1989 végéig. Ekkor gyökeresen 
megváltozik élete: „Karácsony teljében egy volt iskolatársam telefonált, hogy 
másnap menjek Zilahra, mert a református templomban összegyűl a környék 
magyarsága”-  interjú A Hét 2001. márc. 15-i számából: Szüleim emléke el
kísér címmel. Az RMDSZ megyei szervezetének első elnöke lett. Parlamenti 
elfoglaltsága, megyei tevékenysége mellett Szilágysomlyó és a környék em
bereinek mentalitása és gondjai mindig közel álltak hozzá. Anyagi és erkölcsi 
segítséget nyújt az RMDSZ működéséhez, a városi diákvetélkedők, évfor
dulók, ünnepek megszervezéséhez. Báthori István szobra felállításának egyik 
fő szorgalmazója és mecénása is egyben (avatás: 2001. szept. 23-a).

Joikits Attila történelemtanárként, helytörténészként tevékenykedik 
Szilágy Somlyón. Az örménymagyar közösség összefogója az emlékek, ha
gyományok újra felfedezőjeként. Az elmúlt tíz évben kivette részét az 
RMDSZ, EME, Báthori Alapítvány, RMPSz, Partiumi Bizottság munká
jában. Cikkeket, tanulmányokat közöl Szilágysomlyó múltjáról, beleértve 
az örmény magyarokat is.

Vida János pedig vállalkozó és helytörténész is egyben. Az örmény
magyar múlt, a Pungutz család irattárának gondos ápolója.

A tisztelt hallgatóság meggyőződhetett arról, hogy a szilágysomlyói ör
ménymagyarság, bár megcsappant lélekszámmal, méltóképpen őrzi és 
menti át hagyományait a jövőnek.
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KÉPJEGYZÉK

1. Lukácsffy Ödön polgármester síremléke
2. Dr. Mártonfi István (1895-1967) és Balta Izabella (1900-1975) síremléke
3. Mártonfi Zsigmond, Varsóié
4-5. Dr. Mártonfi Zsigmond emlékszoba
6. EME találkozó Szilágysomlyón (1991)

Balról: Kiss András alelnök, Benkő Samu elnök, Joikits Attila
7. 1995 Szilágysomlyó

Dr. Mártonfi István emléktábla leleplezése, születésének 100. évfordulóján, Dr. Veress 
István ünnepi beszéde
Balról: Tempfli József, róm. kát. püspök -  Nagyvárad

8. Vida Gyula (bal) és Sára Sándor (jobb), a Duna TV elnöke megbeszélése 
Szilágysomlyón 1997-ben
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Hanusz Gyula
ny. közgazdász -  Budapest

ÖRMÉNY SZÁRMAZÁSÚ EGYETEMI TANÁROK SZEREPE 
AZ EGYETEMI GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS 

KIALAKULÁSÁBAN, ANNAK REFORMJA ELŐTT ÉS UTÁN.

ÖRMÉNY GYÓGYSZERÉSZEK ERDÉLYBEN

Elöljáróban annyit, hogy e cikk témája mintegy 100 évet próbál átfogni
-  a rendelkezésre álló tudásanyag szerint -  a gyógyszerészképzés hősko
rából, az érdemi fejlődést befolyásoló főbb események szerint kialakított 
5 szakaszban. A forrásanyag tanulmányozása során meggyőződésemmé 
vált, hogy az örmény származású tanerők (orvosok, gyógyszerészek) sze
repét a korszak áldozatos, alapozó tevékenységében nem lehet külön ki
emelten, a többiektől elvonatkoztatva tárgyalni. A jelenlegi gyógyszerész
képzés további bázisain jeleskedőktől elnézést kell kémem azért mert -  eg
zakt forrásanyag hiányában és a cikk terjedelmi korlátáit is figyelembe véve
-  a cikk csak a kolozsvári és szegedi (érintőlegesen a marosvásárhelyi, 
későbbi) egyetemek tevékenységét öleli fel.

I.

A gyógyszerészképzés kezdetei Kolozsvárt, 
a Ferenc József Tudomány Egyetem megalapításától (1872) 

a Trianon utáni áttelepítésig (1920 évi XXY. te.)

A Kolozsvárt, 1872-ben alapított Ferenc József Tudomány Egyetem 
(továbbiakban F.J.T.E.) gyógyszerész karral sőt tanszékkel sem rendelke
zett. A gyógyszerészképzés az Orvosi Karon, az úgynevezett „Általános 
Kór- és Gyógytani Intézet” irányításával indult meg. Az Intézet vezetője 
Dr. Lőte József orvosprofesszor és gyógyszerészprofesszor, docense pe
dig Dr. Issekutz Hugó volt. (Nagyapám, Novák István örmény származású 
gyógyszerész 1899. évben kelt gyógyszerész asszisztensi oklevelének, 
majd 1902-ben kelt „magister pharmaciae” oklevelének tanúsága szerint).
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A reformot megelőzően a képzési metodika lényegi vonzásai a következők 
voltak:
-  a jelentkező érettségizett hallgatóknak legalább 2 éves gyógyszertári, 

gyakornoki működést kellett igazolniuk, alapfeltételként,
-  a felvett hallgatók 2 éves egyetemi képzésben vettek részt, a Gyógy- és 

Kórtani Intézet irányításával, részben az Orvosi, részben a Matematikai 
és Természettudományi karon (utóbbin kémiát, növény- és állattant, fi
zikát és ásványtant tanulva).

-  A 2 éves egyetemi képzést követően a hallgatók „magister pharmaciae” 
diplomát kaptak (eredményes vizsgák esetén) amely feljogosította a vég
zetteket önálló tevékenységre, patika működtetésre.

-  A doktorálni szándékozóknak további 2 év egyetemi képzésben kellett 
kötelezően résztvenniök a doktorálás alapfeltételeként.

A gyógyszerismeret előadója kezdetben az 1910-es évek elejéig Dr. 
Lőte József orvos professzor, később Dr. Jakabházy Zsigmond gyógysze
rész professzor volt.

A gyógyszerészeti műtant 1915-ig (haláláig) Dr. Issekutz Hugó docens, 
később egyetemi tanár, 1915 után Dr. Ferencz Áron gyógyszerész adjunk
tus adta elő.

Megbízás alapján Dr. Issekutz Hugó hozta létre 1902-ben (és haláláig 
igazgatta) az első kolozsvári Egyetemi Gyógyszertárat, amelynek igen fon
tos funkciója volt a klinikák gyógyszer- és vegyszerellátása (a hallgatók 
gyakorlati képzése mellett).

I. a. A kolozsvári egyetemi tanerőkről

Dr. Lőte József orvos és gyógyszerész professzor meghatározó szemé
lyisége volt a kolozsvári gyógyszerészképzésnek. (Később az egyetem át
telepítésekor ő is áttelepült Szegedre, de már 65 éves lévén, nem vállalt ott 
irányítási szerepet. A Szegedi F.J.T.E. Ált. Kór és Gyógytani Intézetéből 
1927-ben nyugdíjba vonult).

Dr. Jakabházy Zsigmond gyógyszerész professzor a gyógyszerisme
reti kollégium előadásait 1920/21-ig, az áttelepülést megelőző utolsó tan
évig folytatta. Lányát, Máriát 1910-körül feleségül vette az Intézetben dol
gozó, egyik Lőte tanítvány: Dr. Issekutz Béla (id.) örmény származású 
későbbi magán-, majd rk. tanár. Jakabházy professzor 1921-ben nem te
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lepült át Szegedre. Társszervezője volt viszont Dr. Issekutz Béla (id.) „A 
gyógyszerismeret kézikönyve” c. 1913-ban Kolozsvárt megjelent művé
nek.

Dr. Issekutz Hugó gyógyszerész docens, majd egyetemi tanár aki ör
mény származású volt, Székelyudvarhelyt született és az örmény szárma
zású Wolf Lujzát vette feleségül 1882-ben. Felsorolt tevékenységein túl
menően, maga mellett kinevelt egy tehetséges tanítványt, az örmény szár
mazású Dr. Dávid Lajos (kézdivásárhelyi születésű) gyógyszerész tanár
segédet. Dr. Dávid Lajos az áthelyezés után méltó folytatója lett mesteré
nek (róla később). Dr. Issekutz Hugó professzor 1915-ben elhalálozott.

Dr. Ferencz Áron gyógyszerész adjunktus, akinek felesége az örmény 
Zachariás Mária volt, 1921-ig folytatta Dr. Issekutz Hugó munkáját az ok
tatásban és az Egyetemi Gyógyszertár vezetésében is. 1921-ben nem te
lepült át Szegedre.

Dr. Fabinyi Rudolf vegyész professzor Kolozsvárt a Szerves és Gyógy
szerészi Vegytani Intézet vezetője volt 1878-tól 1921-ig. A gyógyszerész 
hallgatók kémiai oktatását 1916-ig végezte. Ekkor legtehetségesebb tanít
ványa, Dr. Széky Tibor professzor vette át tőle az oktatómunkát. Fabinyi 
professzor nem települt át Szegedre. Másik tanítványa Dr. Kőszegi Dénes 
tanársegéd, Dr. Széky Tibor professzorral együtt áttelepült Szegedre, és 
mindketten kiváló, lelkes, magas színvonalú oktatómunkát fejtettek ki Sze
geden.

További oktatói voltak a gyógyszerészeknek Kolozsvárt (az 1902-es 
tabló tanúsága szerint): Dr. Nyíredy Géza, Dr. Ruzitska Béla és Dr. Nits 
Gyula (örmény származású) professzorok is.

A „magister pharmaciae” diplomát 1902-ben az egyetem legnevesebb 
orvosprofesszorai, exdékánjai, illetve exprodékánjai írták alá (Dr. Hvory 
Károly, Dr. Apáthy István).

I. b. A praktikumban működő örmény gyógyszerészek Erdélyben, 
a Trianoni Szerződést követő áttelepülési hullámig

Novák István oki. gyógyszerész 1904-1909-ig Nagyenyeden, az Obert 
örökösöktől bérelt gyógyszertárban, 1909 júniusától Gyergyószentmikló- 
son, az egykori Kossuth Lajos téri saját sarokházában, a torony alatti be
járatból nyíló saját, a „Kereszthez” cégérű gyógyszertárban működött si-
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kérésén 1922-ig. Ekkor úgy döntött, hogy felesküvés helyett családostól 
áttelepül Magyarországra. Házát és a patika helyiséget az „Első Erdélyi Ta
karékpénztárinak, a patika-jogot Brosz Alfonz gyógyszerésznek adta el. 
Utóbbi ugyanabban az épületben egy kis, két portálos patikát működtet, 
melyet az 1942-es enciklopédia „Kereszt” címen egyedül említ az eladott 
patika-jog (és cégér) miatt. A patika teljes berendezését N. I. kihozta Sze
gedre és ott a Barcsay-gyógyszertárnak adományozta.

Gyergyószentmiklós régi főterének másik oldalán áll az 1822-ben ala
pított „Arany Sas” patika. Eredeti tulajdonosai Lázár Viktor és Korbuly 
Miklós, mindketten örmények voltak. Utódaik közül Dr. Lázár Miklós 
gyógyszerész egy ideig a Szegedi Egyetemi Gyógyszertár vezetője volt. 
(60-as évek második fele).

A „Minerva” elnevezésű kis gyógyszertár ugyancsak a gyergyószent- 
miklósi régi főtér másik oldalán van, tulajdonosa Kővári Dezső, örmény 
származású gyógyszerész.

A beosztottként működő gyógyszerészek közül Deér Kálmán is ör
mény, és a Ditróban működő gyógyszerészek is azok voltak több generá
ción keresztül.

Novák István gyógyszerész testvérei közül egyik öccse és húga is 
gyógyszerész volt.

Novák Sándor előbb Nagyenyeden folytatta bátyja praxisát, majd Ko- 
lozs-sósfürdőn vett magának házat és patikát. A 40-es évek közepétől pe
dig Pelsőczön nyitott patikát. Novák Irén (Balázsy Károlyné) beosztott 
gyógyszerész volt előbb Nagysármáson, majd Kolozsváron. Gyermekei kö
zül 3 orvos Magyarországon, 2 tanárnő volt Erdélyben.

Később, az Orvosi Egyetem Marosvásárhelyre való települését kö
vetően, Marosvásárhelyen is több örmény származású gyógyszerész mű
ködött a praktikumban. Hasonló volt a helyzet Csíkszeredában, ahol egy 
ma is élő örmény származású nyugdíjast ismerek, Ajtony Gábor ny. 
főgyógyszerészt. Szamosújváron Karácsonyi Gratian, gazdag kereskedő ki
zárólagos alapítási és birtoklási jogot vásárolt az akkori városi tanácstól, 
a 18. század második felében. Megnyitotta 1788-ban, (képesített gyógy
szerésszel működtetve) a „Szentháromság” gyógyszertárat. Ezt a 19. szá
zadban Placsintár Dávid gyógyszerész, később polgármester, a 19-20-ik 
század fordulóján pedig a Nits gyógyszerész család örökölte meg.
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II.

Az egyetemi gyógyszerészképzés 1921-től 1940-ig a Ferenc József 
Tudomány Egyetemen, a II. bécsi döntést követő visszatelepítésig.

A gyógyszerészképzés későbbi súlyponti szervezeteinek, 
ismeretStruktur áj ának kibontakozása

Mint az sokak előtt ismeretes, az 1921. évi XXV. Törvénycikk rendelte 
el a kolozsvári F.J.T.E. Szegedre telepítését, 4 karral (Bölcsész, Orvos, Ma
tematikai és Természettudományi, Jogi). Forrásadataim szerint 17 jogász, 
17 bölcsész, 3 könyvtáros, 23 fő a Matematikai és Természettudományi 
Karról, valamint 46 orvos települt át. Kifejezetten gyógyszerész végzett
séggel csak Dr. Dávid Lajos és Dr. Fröhlich András.

Többsége a Szegedre áttelepülteknek magántanár, illetve rk. egyet, ta
nár, kisebb része professzor volt. Előbbiek közül sokan előbbre léptek. A 
gyógyszerészek képzése a szegedi F.J.T.E.-en is a hagyományos metodi
kával történt, két karon (Orvosi, ill. Mát. és Term.tud.) folyt, az 1941-ben 
bevezetett képzési reformig.

Az áttelepülés és az I.világháború okozta zilált, nehéz helyzetben a 
gyógyszerészképzés szegedi megalapozásának nagytudású, egyszersmind 
a legodaadóbb, legönzetlenebb, lelkesen tevékenykedő kulcsemberei Dr. 
Issekutz Béla (id.) orvos, gyógyszerészprofesszor mellett, Dr. Dávid La
jos gyógyszervegyész, későbbi egyet, magántanár (1922), Dr. Széki Tibor 
szerves- és analitikai vegyészprofesszor, és Dr. Kőszegi Dénes vegyész, 
egyetemi magántanár voltak.

A.) Az örmény származású Dr. Issekutz Béla (id.) Szegeden a Gyógy
szertani Intézet igazgatója, egyben a gyógyszertan és gyógyszerismeret 
összevonásával létesített tanszék vezető egyetemi tanára lett. Ő volt az 
előadója a gyógyszerismeret c. kollégiumnak. Munkáját rendkívüli tudás
sal és akarással végezte 1921-től 1935-ig. Ettől az időponttól a Budapesti 
Orvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára (dékánja, ké
sőbb tudományos rektorhelyettese) lett. Nyugdíjazásáig (1962) a „keze 
alatt” rendkívül felkészült, nemzetközi viszonylatban is helytálló, tudós 
gyógyszerészek egész serege nevelkedett. Számos tankönyve közül, le
ányával, Dr. Issekutz Líviával közösen írt „Gyógyszerrendelés”-t (1969
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Bp.) máig tudományos alapműként használják az orvostudományi egye
temeken.

Dr. Issekutz Béla kitüntetései:
-  Magyar Népközt. Arany érdemrend, V. fokozat
-  Kossuth-díj, II. fokozat
-  Munka érdemrend arany fokozat, kétszer
-  Semmelweis Ignác emlékérem
-  Jancsó Miklós emlékérem.
Figyelemre méltó műve: „Id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két 

orvostudós” (Megbecsülése jeléül írta).
Három gyermeke közül: Béla (ifj.) orvosprofesszor a szegedi Élettani 

Intézetben, Kanadában élt tudomásom szerint; Lívia gyógyszerészdoktor 
(Dr. Küttel Dezső gyógyszerész felesége).

Unokái közül:
-  András, Tamás (Bélától) orvosok,
-  Péter (Líviától) orvos.

B.) Dr. Dávid Lajos, igen nagy lelkesedéssel és önfeláldozó munká
val, minden idejét az oktatásnak és a párhuzamos megbízásként kapott fel
adatának -  az egyetemi gyógyszertár megszervezése -  szentelte. Eredmé
nyesen. 1921-ben a Dóm tér 11-ben megnyílt a Szegedi Egyetemi Gyógy
szertár, amelynek fővegyészévé, később igazgatójává nevezték ki. Oktató 
munkája mellett, nyugdíjazásáig vezette az Egyetemi Gyógyszertárat. A 
gyógyszerész hallgatóknak a gyógyszerészeti műtant oktatta elméletben és 
gyakorlatban.

Dr. Dávid Lajos 1930-ban címzetes, rendkívüli tanári kinevezést és a 
Gyógyszerészeti Intézet vezetésére megbízást kapott. (Intézetvezetői kine
vezést csak később, 1944-ben a Horthy Miklós Tud. Egyetemen kapott.)

A magyar nyelvű tankönyv hiányát pótlandó, 3 kötetes tankönyvet írt, 
„Gyógyszerészet” gyűjtőcímen.

Kötetek:
1. Minőleges vizsgálatok (1927),
2. Mennyileges vizsgálatok (1928),
3. A gyógyszerkészítés elemei (1937).
Előszeretettel foglalkozott a gyógyszerész-doktorandusokkal. A Sze

gedi Tudományegyetem Orvostudományi Karának dékánjává választották
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az 1947/48-as tanévre. (Önálló gyógyszerészkar csak jóval később, 1957- 
ben alakult.) A gyógyszerésztudományok kandidátusa lett 1952-ben. Nyug
díjazását 1958-ban kérte.

Dr. Dávid Lajos 10 gyermeke közül kettő választotta a gyógyszerészeti 
pályát.

1. Dr. Dávid Ágoston kutatógyógyszerész, többszörös felfedező, az el
múlt években ment nyugdíjba, a Chinoin Gyógyszergyár főosztályvezetője- 
ként. (Értesülésem szerint fia, Dávid Ádám okl.gyógyszerész, jelenleg írja 
doktori disszertációját.)

2. Dávid Ágnes oki. gyógyszerész budapesti gyógyszertárból ment 
nyugdíjba.

Dr. Dávid Lajos két testvérének leszármazottaiból is gyógyszerész lett:
1. Dávid Mihály fia, Dr. Dávid Ferenc Szegeden végzett és rövid sze

gedi működését követően Békéscsabán lett kutató-laboratóriumi vezető, 
majd pályázat alapján a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egyetemi Gyógy
szertárának igazgatója. Innen ment nyugdíjba. (Dr. Dávid Ferenc fia -  ifj. 
Ferenc -  is megszerezte a gyógyszerész oklevelet, de a pályát elhagyva, 
könyvkiadási vállalkozó lett.)

2. Dr. Dávid István unokája, Dávid Anikó (Újhelyi Attiláné), 1972-ben 
szerezte gyógyszerészi oklevelét, azóta Budapesten, a Péterffy Sándor utcai 
Kórház gyógyszertárában dolgozik.

C.) Az egyetemmel együtt áttelepült Dr. Széki Tibor vegyészprofesszor 
és Dr. Kőszegi Dénes adjunktus Szegeden is folytatták a gyógyszerészek 
kémiai oktatását.

Dr. Széki Tibor a Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézet igazga
tójaként, emellett a gyógyszerészi kémia előadójaként működött, magas 
színvonalon oktatva a hallgatókat 1934/35-ig, dékán, prodékán, majd rek
tor. Ezután a mai ELTE előd-intézményéhez került, ahonnan 1949-ben az 
Analitikai és Szerves Kémiai Intézet igazgatójaként ment nyugdíjba. A 
Szegeden megüresedett Intézet vezetésére, ideiglenesen (másodfunkció
ban) Dr. Szent-Györgyi Albert professzort kérték fel, aki Dr. Kőszegi Dé
nes egyet, magántanárra bízta a gyógyszerész hallgatók kémiai oktatását. 
Dr. Kőszegi méltó utódnak bizonyult, 29 évig oktatott színvonalasan, lel
kesen, odaadóan, inkább az analitikai kémiát képviselve. (Javaslatára vá
lasztották ketté Szegeden a Szerves- és Gyógyszerészi Vegytani Intézetet.
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A Gyógyszerészi Vegytani Intézet inkább az analitikai kémia oktatását 
folytatta.

D.) A Szegedi Gyógyszerhatástani Intézet kialakulásának előtörténete 
ugyancsak a Dr. Issekutz Béla (id.) által vezetett Gyógyszertani Intézethez 
köthető. A professzor 1935. évi távozása után az Intézet élére Dr. Jancsó 
Miklóst (ifj.) nevezték ki, aki a gyógyszerismeret oktatását előbb Dr. Tu- 
kats Sándor intézeti tanárra, majd Dr. Dimer Zoltán orvos, egyetemi ma
gántanárra bízta. Miután a gyógyszerészképzés reformja életbe lépett, Dr. 
Jancsó javaslata alapján az Egyetem Orvoskara további jelentős feladattal 
bízta meg Dr. Dimert. Előbb, 1948-ban a Gyógyszerhatástan, később a 
Gyógyszerhatástan és Toxikológia néhány év múlva a Funkcionális Ana
tómia, végül a Mikrobiológia c. kollégiumok elméleti és gyakorlati okta
tása vált feladatává. Egyidejűleg a gyógyszerismeret oktatására az 1944/ 
45-ös tanévtől kezdve Dr. Novák István egyetemi magántanár, az egyetemi 
gyógyszertár akkori fővegyésze kapott megbízást. Dr. Dimer létesítette a 
Gyógyszerhatástani Intézetet, amelynek 1958 áprilisától tanszékvezető 
egyetemi tanára lett. (Időközben 1958-59-es években az Orvostud. Egye
tem gyógyszerészi dékánhelyettese, 1958-1961-ig az újonnan kialakított 
gyógyszerészkar dékánja is volt.) Dr. Dimer Zoltán 1974-ben ment nyug
díjba. Vezetése alatt a Gyógyszerhatástani Intézet igen aktív és eredményes 
kutatómunkát fejtett ki, nemzetközi jelentőségű erdeményeiket nagyszámú 
tudományos közleményben publikálta.

III.

AII.  bécsi döntés utáni visszatelepítés (1940. évi XXVIII. te.)
A Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem megalakulása
A gyógyszerészképzés reformja (32900/1940 VKM rendelet) 

Továbblépés az 1945-ös rendszerváltásig

AII. bécsi döntés értelmében a szegedi F.J.T.E. visszatelepült Kolozs
várra. Ezzel egidejűleg áttelepült Magyarországról néhány orvos, Dr. Mis- 
kolczy Dezső ideg- és elmegyógyász professzor, Dr. Armentano Lajos bel
gyógyász kutatóorvos, magántanár, Dr. Berde Károly bőrgyógyász magán
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tanár, Dr. Lőrincz Ferencz bakteriológus, parazitológus magántanár, Dr. 
Méhes Gyula orvos, farmakológus magántanár, Dr. Páll Gábor szülész
nőgyógyász, magántanár, Dr. Varga Lajos belgyógyász magántanár, Dr. Vá
sárhelyi János bakteriológus magántanár, illetve Dr. Novák Ernő vegyész 
és gyógyszerész (közegészségtanár) és egyidejűleg orvostanhallgató. 
Utóbbi, tanulmányai befejeztével, kutatóorvos adjunktusként a kolozsvári 
F.J.T.E. Közegészségtani Intézetében dolgozott 1944-ig, a kiürítési rende
letig.

Miskolczy professzor a kolozsvári F.J.T.E. Ideg-és Elme Klinikájának 
vezetője, később 1944/45-ben az egyetem rektora lett. Az áttelepült ma
gántanárok rk.vagy ny.r tanári kinevezést kaptak. Dr. Miskolczy érdemei 
közé tartozik az akkori Magyarország első idegsebészeti osztályának meg
szervezése, sikeres működtetése.

Szegeden -  hogy ez a lelkes „egyetemi város” ne maradjon egyetem 
nélkül -  ugyancsak az 1940-es évi XXVIII. tc.-ben foglaltakkal, a magyar 
kormányzat létrehozta a Horthy Miklós Tudomány Egyetemet, mely ezen 
a néven az 1944. év végéig 3 karral működött. A jogi kar működését szü
neteltették. Az orvostudományi karon és a gyógyszerész képzésben is to
vábbi előrehaladást hozott e 4 éves működés. Még 1940. évben megjelent 
a 32900/1940 VKM rendelet, amely a gyógyszerészképzés reformját lép
tette életbe, 1941. évi hatállyal. E reform főbb vonásai a következők vol
tak:
-  megszűnt a 2 év gyakornoki kötelezettség, mint felvételi előfeltétel;
-  az egyetemi képzés ideje 2 helyett 4 év lett, a gyakorlati képzést az egye

temi gyógyszertárban kapták meg a hallgatók;
-  a doktorandusoknak nem kellett újabb 2 évig kötelező egyetemi képzés

ben részt venniük;
-  a Szegedi Gyógyszerészeti Intézet (Dr. Dávid Lajos intézete), tanszéki 

rangra emelkedett -  noha gyógyszerészkar még nem volt.
Erre az időszakra bizonyos pezsgés volt jellemző, nemcsak az oktatás, 

hanem elsősorban az elméleti (és gyakorlati) kutatások, tudományos mun
kálkodás fokozódása terén is. Kialakultak a gyógyszerhatástan, a toxiko
lógia, a drogkutatás további fejlődésének irányai.
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IV.

A magas színvonalú oktató -  és egyre növekvő arányú kutatómunka 
ismeret- és szervezeti struktúrájának megszilárdulása a Szegedi 

Tudományegyetemen, majd az ebből 1951-ben kivált Szegedi Orvos- 
tudományi Egyetemen.

Az önálló Gyógyszerészkar megalakulása (1957) és a gyógyszerkuta
tás spektrumának kiszélesedése, ezen belül a gyógynövények je

lentőségének növekedése

A közismert politikai változások folytán a szegedi egyetem elnevezése 
újra megváltozott: Szegedi Tudományegyetem néven működött 1951-ig, 
négy karral (Orvosi, Bölcsész, TTk, Jogi). Ekkor a Szegedi Orvostudomá
nyi Egyetem önállósult (SZOTE, a 17/1951 MT sz. Határozat értelmében), 
de önálló Gyógyszerészkar csak 1957-ben alakult az Ált. Orvoskar mel
lé. A SZOTE-t 1951-től önálló rektor, a karokat dékánok vezették. A Sze
gedi Gyógyszerészkar első dékánja, Dr. Dimer Zoltán professzor, igen ala
pos hozzáértő és odadó munkával szilárdította meg a Kar helyzetét. A 
gyógyszerészkari dékánok (1976-ig) a következők voltak:
-  Dr. Dimer Zoltán professzor (Gyógyszerhatástani Int.) 1958/59, 1959/ 

60,1960/61 tanévekben, összesen 3 évig;
-  Dr. Novák István professzor (Gyógynövény és Drogismereti Int.) 1961/ 

62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67 tanévek, összesen 6 
évig;

-  Dr. Kedvessy György professzor (Gyógyszertechnológiai Int.) 1967/68, 
1968/69,1969/70,1970/71,1971/72,1972/73,1973/74,1974/75,1975/ 
76 tanévekben, összesen 9 évig.

Itt jegyzem meg, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek az Orvostu
dományi Egyetem kiválása után visszamaradt része 1963-ban felvette a Jó
zsef Attila Tudomány Egyetem (JATE) nevet.

A Gyógyszerészeti Intézet (és az Egyetemi Gyógyszertár) évről-évre 
több tehetséges doktorandust nevelt ki és segített kutatói pályára, élén Dr. 
Dávid Lajos professzorral, akinek 1958. évi nyugdíjazását követően az 
Egyetemi Gyógyszertár átkerült az Általános Orvostudományi Kar fel-
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ügyelete alá. (Az Orvoskaron is működött egy Gyógyszerészeti Intézet a 
kiváló orvostudós, ifj. Jancsó Miklós vezetésével). Az átkerült Egyetemi 
Gyógyszertár igazgatásával Dr. Fröhlich András egyetemi adjunktust bízták 
meg.

A Gyógyszerészkaron nyugdíjazás folytán megürült Intézet vezetésére 
1958-ban Dr. Gergely Menyhért adjunktust bízták meg, 1959-ben viszont 
Dr. Kedvessy György egyetemi ny.r. tanárt nevezték ki. Kedvessy pro
fesszor keze alatt az Intézet berendezése, felszerelése korszerűsödött, lét
száma bővült, és hosszantartó, töretlen fejlődés következett, elsősorban a 
gyógyszertechnológia kutatásának terén. Ezért a professzor javaslatára 
1962-től kezdve az Intézet elnevezését Gyógyszertechnológiai Intézetre 
változtatták. Maga Kedvessy professzor is intenzíven kutatott, közel 180 
tudományos közleménye, 4 tankönyve jelent meg, nagyszámú előadást tar
tott. Forrásadataim szerint 1976-ban még Kedvessy prof. volt a tanszék 
élén. Kitüntetései: -  „Szocialista Munkáért” érdemérem, 1954; -  Munka
érdemrend aranyfokozata, 1964, ill.1971; -  „Kiváló gyógyszerész”, 1966.

A Gyógyszerészi Vegytani Intézet első igazgatója Dr. Kőszegi Dénes 
egyetemi ny.r. tanár lett 1951-ben. Ő tudományos munkásságát a klasszi
kus gyógyszerészi kémiai analitika területén fejtette ki. E területen szerezte 
kandidátusi fokozatát is 1952-ben. A gyógyszerészhallgatók 29 évig tartó 
oktatása mellett, mintegy 60 publikációt és egyetemi tankönyvet írt, szá
mos tudományos előadást tartott. Tevékenységéért a Munka érdemrend 
arany fokozatával tüntették ki. Nyugalomba vonulását (1963) követően Dr. 
Vinkler Elemér, egyetemi docens, kapott megbízást a tanszék vezetésére. 
Őt 1964-ben tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki. Dr. Vinklert -  
elődjével ellentétben -  inkább a szerves kémiai problémák érdekelték tu
dományosan. Az 1976-ig ismert adatok szerint abban az évben még tan
székvezetőként működött. Kutatásainak eredményeit, melyek a gyógysze
részi kémia és a szerveskémia határterületeire vonatkoztak, közel 100 tu
dományos közleményben publikálta. „Kiváló gyógyszerész” címmel tün
tették ki 1969-ben.

A Gyógyszertani Intézet élén álló Dr. Jancsó Miklós (ifj.) orvospro
fesszor tudtával és egyetértésével a Szegedi Tudományegyetem Orvostu
dományi Kara a „Gyógyszerismeret” c. kollégium oktatásával, 1944/45- 
ös tanévtől, Dr. Novák István, akkori egyetemi gyógyszertári fővegyészt
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és egyetemi magántanárt bízták meg. (Dr. Novák szintén erdélyi örmény 
családból származott, és 1944 szeptemberében tért vissza a kolozsvári 
F.J.T.E.-ről, ahol 1944 júniusától szeptemberig a Gyógyszerészeti Intézet 
és az Egyetemi Gyógyszertár mb. vezetője volt.) Amikor az önálló SZOTE 
kivált (1951), ezzel egyidejűleg, az időközben megalakult Gyógyszerisme
reti Intézetet tanszékesítették. Vezetését előbb megbízás, 1953-tól kineve
zés folytán, Dr. Novák István professzorra bízták. Később, 1954-ben a pro
fesszorjavaslatára az Intézet elnevezését, az annak tényleges tevékenysé
géhez közelebb álló Gyógynövény és Drogismereti Intézetre változtatta a 
SZOTE.

Dr. Novák István, munkakörénél ellátása mellett, sokirányú, intenzív 
tevékenységet folytatott. Oktatta a „Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba”, 
„Gyógynövény és drogismeret”, „Gyógyszerellenőrzés”, továbbá a 
„Gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok” c. kollégiumokat. Kivétele
sen sokat foglalkozott a hallgatókkal és a doktorandusokkal, ösztönözte és 
segítette a kutatási törekvéseket. Saját kutatási területén, a biológiailag ak
tív vegyületeket tartalmazó növények hatóanyagainak izolálása és vizsgá
lata témakörben, 1958 évben, nagy nehézségek, eszköz- és forráshiány kö
zepette, létrehozott egy -  eleinte vele együtt 4 főből álló -  kutatócsopor
tot, a ruta növény alkaloidáinak kutatására. Vezetése, menedzselése, irány- 
mutatatásai alatt a csoport 34 éven keresztül egyre szélesedő kutatási spekt
rumban ontotta a nemzetközileg is jelentős eredményeket, és tömegesen 
vonzotta magához a tehetséges, rátermett kutatókat. Ez a munkacsoport a 
„szegedi rutológusok” néven határozta meg magát.

Dr. Novák István tankönyve (Gyógynövényismeret), tudomásom szerint, 
ma is egyetemi tankönyv. Részt vett egyetemi kiadványok, almanachok szer
kesztésében. Önállóan szerkesztette a kétnyelvű: „A Szegedi Gyógyszerész
képzés és a Gyógyszerésztudományi Kar” c. kiadványt. (1976)

Magasabb egyetemi tisztségei:
-  A SZOTE dékánhelyettese 1953-1956-ig.
-  A SZOTE rektorhelyettese 1960-1961-es tanévben.
-  Gyógyszerészkari dékán 1961/62, 1966/67-ig (6 évig).
Kitüntetései:
-  „Kiváló gyógyszerész” (1962).
-  Munka érdemrend arany fokozat, kétszer (1966 és 1977).
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Dr. Novák István professzor 1977-ben ment nyugdíjba, súlyos betegen. 
Egy évre rá, 1978 decemberében meghalt. Utódja -  mind a tanszék, mind 
a rutológus „projekt” vezetésében -  névleg az általa kiemelt, legtehetsé
gesebb tanítvány: Dr. Szendrei Kálmán lett, akit 1977-ben, beadott pályá
zata alapján, tanszékvezető egyetemi tanárnak neveztek ki a Szegedi 
Gyógynövény és Drogismereti Intézetbe. (Meg kell jegyezni, hogy ennek 
eléréséért Dr. Novák, aktív tevékenységének utolsó néhány évében, több
ször és több magasabb szinten is erőteljesen exponálta magát.) Úgy ala
kult azonban, hogy Szendreit 1974-től 4 évre újra Genfbe, az ENSZ Ká
bítószer Laboratóriumába hívták szakértőnek, állami hozzájárulással. Ezért 
kinevezése után még egy évig kint maradt. Ezalatt Dr. Háznagy András ad
junktus vezette, megbízottként, az Intézetet. A felügyelő tanári tisztet Dr. 
Minker Emil látta el, aki 1975 óta a Gyógyszerhatástani Intézet tanszék- 
vezető egyetemi tanára volt, s akinek igaz baráti segítsége sok ú.n. gáncso
lás, „nehézség” megoldásában jelentett könnyítést. (A siker-irigység és a 
karrier-irigység, az erőszakolt ambíciók sok alantas töltésű problémát, ne
hézséget okoztak abban az időben a Gyógyszerésztudományi Karon.) A ne
hézségek nagyobb részét Szendrei baráti segítséggel megoldotta, és hatal
mas ambícióval látott munkához, a „ruta-projekt” eredményes, és egyre 
szélesebb spektrumban történő működtetése érdekében. Hogy-hogy nem 
azonban, újabb „államilag támogatott” meghívást kapott 1984-ben az 
ENSZ bécsi Kábítószer Központjába. Távolléte alatt az Intézet és a „pro
jekt” vezetésére Dr. Tóth László docens kapott megbízást. (A „projekt” tag
jai már olyan fokon álltak a kutatásokkal, hogy Szendrei nélkül is eredmé
nyesen folytathatták munkájukat.)

Dr. Szendrei Kálmán tanszékvezetői kinevezését távollétében egyszer 
meghosszabbították, de ahogy Dr. Minker fogalmazott: „... 1992-ben fel
merült, hogy Szendrei Kálmán hat éve tartó távolléte miatt a tanszékvezetés 
kérdését definitív módon rendezni kellene. Ekkor Szendrei Kálmán lemon
dott a SZOTE-val fennálló munkaviszonyáról” ... „Utódjának Máthé Im
rét választotta az egyetem”.

E.) A szegedi rutológus munkacsoport legáltalánosabb jelentősége ab
ban áll, Dr. Minker Emil szerint, hogy kiszélesedett kutatási „legyezőjé
nek” sikereivel, eredményeivel megkísérelte kijelölni a modem fitoterápia
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helyét a gyógyszeres terápián belül. Ez sok tekintetben sikerültnek mond
ható kísérlet volt.

A ruta növény gyógyhatásaira, a népi gyógyászati szokások megfigye
lése alapján, egy hódmezővásárhelyi körzeti orvos, bizonyos Rédai Dr. 
hívta fel Dr. Novák István figyelmét, aki -  rövid gondolkodás után -  ku
tatásra érdemesnek ítélte a témát. (Mennyire igazolta az idő és az eredmé
nyek!) Segítséget keresve, a gyógyszerhatástan tanárainak fanyalgásai mi
att az Alt. Orvoskaron működő Gyógyszertani Intézet vezetőjéhez, Dr. Jan- 
csó Miklóshoz fordult, aki egy tanársegéd és egy demonstrátor rendelke
zésre bocsátásával segítette ki. A kutatócsoport így 4 fővel -  Dr. Novák, 
egy demonstrátora, Dr. Minker tanársegéd és az ő egyik demonstrátora -  
megalakult rutológusoknak definiálta magát. Kezdeti, eredményesnek ígér
kező tevékenységükkel nagyszámú tehetséges fiatal szakember érdeklődé
sét sikerült felkelteniük, és nagy tehetségű kutatókat sikerült kinevelniük. 
A kutatások során a legnagyobb tehetségek száma 4 fő volt: -  Dr. J. Re- 
isch münsteri tanszéki adjunktus (segítőtárs a csak nyugaton meglevő nagy- 
sebességű centrifugák igénybevételében is, méghozzá komplikált konspi
rációk útján);

-  Dr. Szendrei Kálmán későbbi tanszékvezető egyetemi tanár,
-  Dr. Rózsa Zsuzsanna kandidátus, aki a rutológus kutatási témájából 

írt színvonalas, akadémiai doktori disszertációt, amelynek megvédését csak 
hirtelen halála akadályozta meg,

-  Dr. S. A Khalid, aki a csoport felbomlását követően (1992) haza 
ment saját hazájába (sokkal elmaradottabb, nehezebb körülmények közé) 
dolgozni.

Még a kisebb tehetségek is kandidátusi disszertációkat írtak és védtek 
meg, kutatási témájukból, név szerint: Varga Erzsébet, Báthory Mária, 
Hohmann Judit.

A ruta növény alkaloidáinak elkülönítésére alakult csoport kutatási te
rületének szélessége egyre jobban kiterjedt más-más -  valamilyen módon 
kapcsolódó -  témakörökre. A kutatási eredmények, amelyeket a csoport 
220 tudományos publikációban, több nyelven közzétett, nemzetközi fel
tűnést és elismerést keltettek, az érdeklődés fokozódása mellett. A jelentős 
és sokféle kutatási eredmények eléréséhez Dr. Novák István értő és bátor 
kutatás-menedzselése nagyban hozzájárult. Dr. Minkért idézve: „N. I. óri
ási érdeme volt, hogy állami vezető létére folyamatosan vállalta a soha nem
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engedélyezett külföldi (pláne nyugatnémet!) együttműködés felelősségét, 
és a vizsgálatokhoz minden anyagi feltételt biztosított. Szakított a farma- 
kognoszta hagyományokkal, bátran elfogadta a fiatalok javaslatait, s ha 
néha vívódva is, de tudomásul vette, hogy a kezdeményezést az új gene
rációra kell bízni.” Máshelyütt: „Külön ki kell emelnünk Dr.Novák István 
professzor bátorságát és szerepét abban a világban, amiben indultunk. Nél
küle nem lett volna semmi.”

Dr. Minker volt az a segítő jóbarát, aki -  később már saját tanszékve
zetői munkája mellett is végigkísérte, lehetőségei szerint támogatta ennek 
a nem mindennapi hozzáértéssel menedzselt, végig eredményes, sikeres 
munkacsoportnak a küzdelmeit, problémáit, működését. Figyelemmel kí
sérte ezek mellett Dr. Novák István utolsó pár évének küzdelmeit, azért, 
hogy kiszemelt, nagytehetségű tanítványát hozzásegítse saját utódlásához. 
Szolgáljon erre tanulságul a következő Minker-idézet:

„Amint az általában lenni szokott, a siker és a tehetséges emberek ki
bontakozása sokak hiúságát sértette. Ez az effektus biztosan valamiféle 
rendszerfüggetlen tény lehet, de az is biztos, hogy néhány prominens (vagy 
annak vélt) személyiség vezetésével csendes szövetkezés indult meg 
Szendrei Kálmánnal szemben. Novák István utolsó hivatali lépése volt, 
hogy a kandidátusi fokozat megszerzése után az akkor adjunktus Szend
rei Kálmánt felterjesztette egyetemi docensi előléptetésre. A docensi 
előléptetés megakadályozására az egyetemi pártbizottság azt a formulát 
vette elő, miszerint aki az előterjesztés időpontjában külföldön tartózko
dik, annak az előléptetését a hazatérésig el kell halasztani. Ez egy óvatos
kodó, előrelátónak vélt lépés lett volna, az akkori kifejezés szerint, a disszi
dálás megelőzésére. Reménytelen ügy volt, hiszen aki akart, az úgyis ment, 
bármilyen jogcímen tartózkodott külföldön. Persze a külföldi tartózkodás 
között hivatalosan is különbséget tettek. Másként ítélték meg, ha valaki ma
gáncélú kiküldetésen, netán magánúton szerzett ösztöndíjjal volt távol, és 
egészen másként, ha esetleg állami ösztöndíjjal vagy éppen állami kikül
detésben, esetleg állami jóváhagyással tartózkodott külföldön. A taktikai 
alapelv csupán annyi volt, hogy ha kegyes csúsztatással sikerül Szendrei 
Kálmán docensi kinevezését levenni a napirendről, az már fél sikernek szá
mít, mivel adjunktusi fokozatból sokkal kevesebb eséllyel, vagy nagyon 
sok mással quasi azonos eséllyel pályázhatott volna a Novák István kiszá
mítható nyugdíjazásával megürülő helyre.
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Szerencsére valaki megsejtette a csendes összeesküvést, és időben -  
ahogy mondani szokták -  leadta a drótót egy olyan valakinek, aki bejára
tos volt az akkori egészségügyi miniszterhez, tájékoztatván őt a szegedi ak
cióról. Amikor az említett prominensek egyike a docensi kinevezések ügyé
ben Schultheisz Emil miniszternél tárgyalt, rövid, de határozott kioktatás
ban részesült, hogy miféle különbségek vannak az állami kiküldetésben és 
a magánszervezésben külföldön tartózkodók között. A stratégia tehát nem 
vált be. A miniszter -  átlátva a szitán -  ettől kezdve (finoman szólva) pre
ferálta Szendrei Kálmán kinevezését.”

Dr. Minker Emil által írt, és 1996-ban a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság által kiadott, „A Szegedi Rutológus Munkacsoport története” című, 
igen tanulságos, laikusnak is rendkívül izgalmas kutatás-történet belülről, 
a szakértő barát szemével ismerteti a csoport 34 évi tevékenységét, küz
delmeit, nehézségeit, sikereit, helyzetük alakulását. (Dr. Minker e művet 
két változatban írta meg és adta ki. Egy szigorúan szakmai „száraz” és egy 
laikusoknak is „élvezhető” változatban. Idézeteim az utóbbiból származ
nak.)

Dr. Novák István professszor történetéhez hozzátartozik még a követ
kező: Halálának 20. évfordulóján, 1998. dec. 9-én ünnepi emlékülést tar
tott a SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar, melynek keretében a követ
kező szövegű márvány emléktábla kihelyezésére és felavatására került sor, 
a Kar Eötvös utca 6-ban levő épületében: PROF. DR. NOVÁK ISTVÁN, 
1906-1978, A GYÓGYNÖVÉNY ÉS DROGISMERETI INTÉZET ELSŐ 
IGAZGATÓJA, 1953-1977, ÉS A KAR MÁSODIK DÉKÁNJA, 1961- 
1967 EMLÉKÉRE.

Az említett ünnepi ülésen egykori adjunktusai: Dr. Erős István pro
fesszor, gyógyszerészkari dékán, és Dr. Szendrei Kálmán professzor, ked
venc tanítványa, méltatták nem kis jelentőségű, szerteágazó tevékenységét.

A Gyógyszerhatástani Intézet vezetésével átmenetileg Dr. Gábor Mik
lós egyetemi docenst bízták meg, Dr. Dimer nyugalomba vonulása után. 
Az Egészségügyi miniszter 1975. ápr. 1-vel Dr. Minker Emil orvoskandi
dátust, a Gyógyszertani Intézet docensét nevezte ki tanszékvezető egyetemi 
tanára. Dr. Minker széleskörű kutatómunkát fejtett ki az összehasonlító ne- 
urohisztológia, a természetes eredetű vegyületek kutatása, továbbá a pe
riférikus ingerület átviteli folyamatok és a simaizom farmakológiája terü
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leteken. Több mint 100 tudományos dolgozata jelent meg itthon és külföl
dön, 1976-ig. Figyelemre méltó kutatási eredményei, valamint tehetséges 
kutatók kinevelése folytán munkásságát nagyobb áttekintő művek ismer
tetik. A Tudományos Diákköri Tanács elnöke volt 1973-tól kezdve. Kitün
tették 1971-ben a Kiváló Újító kitüntetés bronz fokozatával.

V.

Gyógyszerészképzés az 1946-ban Marosvásárhelyre áthelyezett 
kolozsvári Orvostudományi Karon

A visszatelepült F.J.T.E. ideg és elmegyógyász tanszékvezető pro
fesszora, egyben rektorhelyettese, később rektora, Dr. Miskolczy Dezső 
(1935-ben Szegeden kapott ny.r. egyetemi tanári kinevezést) az 1944-ben 
megjelent kiürítési paranccsal dacolva, helyén maradt (az egyetemi tanács 
tagjaival együtt) a Vörös Hadsereg bevonulásakor. A visszaemlékezések 
szerint döntően ennek köszönhető, hogy 1945 után, az immáron román 
fennhatóságú kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen, sőt az 1945/46-os 
tanévben már Marosvásárhelyen működő Orvosi Karon is a magyar tan
nyelvű oktatás fenn maradt. Miskolczy professzor Romániában eleinte 
szerződéses egyetemi tanárként vezette az 1948-tól önállósult Orvosi Egye
temet és azon belül az Ideg és Elmekórtan Tanszéket, irányította a Klini
kát. Neki köszönhetően 1950-től kezdve korszerű, felújított, emeletes kli
nika-épületet kapott a tanszék, az addigi szegényes, földszintes Szent 
György utcai, (volt városi kórház épülete) helyett. Miskolczy professzor 
Dr. Csíky Kálmánt bízta meg a klinika, és Dr. Andrasofszky Tibort az Ideg- 
sebészeti Osztály vezetésével. Miskolczy kiegyensúlyozott vezetésének, 
diplomáciai és kapcsolatteremtő készségének köszönhetően nagy tekintélyt 
szerzett -  nem csak sajátmagának, hanem klinikájának, illetve a későbbi 
Orvostudományi Intézetnek is. A Román Tudományos Akadémia előbb 
tiszteletbeli, később rendes tagjának választotta, és az ő irányításával egy 
akadémiai kutatóállomást létesített Marosvásárhelyen, ahol egyébként a 
professzor az orvosi társadalmi élet és események fő mozgatója volt. Szá
mos publikációja mellett „Idegkórtan” címen tankönyvet írt, amely 1958- 
ben Bukarestben jelent meg.
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Miskolczy professzor 1964. évi nyugdíjazásakor visszatelepült Ma
gyarországra és a budapesti Orvostovábbképző Intézet Ideggyógyászat 
Tanszékét vezette, 1969-ig.

Dr. Csőgör Lajos a Kolozsvári Magyar Egyetem -  későbbi Bolyai In
tézet rektora írása szerint Miskolczy professzornak döntő és rendkívül nagy 
szerepe volt abban, hogy 1944 után folyamatosan fennmaradt a magyar 
tannyelvű oktatás az Orvosi Egyetemen. Személyiségének, előnyös, hasz
nos tulajdonságainak köszönheti akkori helyzetét egész Erdély magyar ér
telmisége. Erről tanúskodnak a volt tanítványok méltató- és búcsúlevelei, 
sőt Márton Áron püspöknek az Egyházmegyei Tanács 1950. decemberi 
közgyűlésén mondott beszédének erre vonatkozó része is.

A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés az 1948-as ok
tatásügyi reform után, egy önálló Gyógyszerészeti Kar keretében folyta
tódott. Átmeneti, 4 éves „Gyógyszerészeti szak” státusa után 1990 óta to
vábbra is Karként működik. A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar ér
deme, hogy a nagy egyéniségek által megteremtett, kialakult helyzeteket 
azonnal előnyösen igyekeztek felhasználni, a tudományos eredményeket 
rövid időn belül adaptálták és felhasználták mind az oktatás, mind a prak
tikum területén.

Marosvásárhelyen a gyógyszerészképzés reformját csak az 1949/50- 
es tanévtől vezették be, aminek következtében 1952-ben nem volt végzős 
évfolyam, csak a következő évben.

A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar alapító tanárai voltak:
-  Mártonffy László a Gyógyszerészeti Kémiai Tanszéket 1949-ben alapí

totta és vezette 1973-ig, nyugdíjazásáig;
-  Hankó Zoltán oktatta a galenikát, 1948/49-től. E tárgy elnevezése 1960- 

tól kezdve gyógyszertechnológia lett;
-  Hankó Zoltán hozta létre Marosvásárhelyen az Egyetemi Gyógyszertárat 

az 1949/50-es tanévben;
-  Kiss Árpád alapította az Analitikai Kémiai Tanszéket 1948-ban, melyet 

tőle Soós Pál vett át 1952-ben, és vezette 1985-ös nyugdíjazásáig;
-  Kiss Árpád szervezte a Szerves Kémia Tanszéket is 1952-ben, melyet 

Albert Levente vett át tőle 1977-ben, nyugdíjazásakor;
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-  Jablonkay István alapította a Gyógyszerészeti-növénytani Tanszéket, az 
1948/49-es tanévben, tőle Rácz Gábor vette át 1952-ben és vezette 1963- 
ig. Rácz Gábor hozta létre a botanikus kertet.

-  Epeijessy Anna alapította az Általános és Szervetlen Kémiai Tanszéket 
1948/49-es tanévben, tőle Csegedi Jolán vette át, 1957-ben, akitől vi
szont Tőkés Béla vette át az 1962/63-as tanévben.

-  Eperjessy Anna alapította 1952-ben a Gyógyszerészeti-biokémiai Tan
széket, amelyet később Kovács Ibolya vett át.

-  Kopp Elemér alapította a Farmakognóziai Intézetet, 1949-ben, és azt 
1960. évi nyugdíjazásáig vezette.
Amint az, e kivonatos ismertetésből is látszik, az egyetemi kari, szer

vezeti struktúra -  még laikus szemmel is -  túlságosan széttagolt, elapró
zott Marosvásárhelyen. Úgyszólván minden új specializáció új tanszéket 
létesített. Elképzelhető, hogy ilymértékű tagoltság nagymértékű redundan
ciát, sok látszattevékenységet és felesleges belső konkurrenciaharcot okoz, 
a divergens tudomány-művelés negatív hatásáról nem is beszélve.
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Dávid Csaba
író, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek főszerkesztője -  Budapest

RETTEN KÉZDIVÁSÁRHELYRŐL

„Nescimus hungarice loqui” -  mondta Révai Miklós 1802-ben, a pesti 
egyetem magyar tanszékén. „Nem tudunk magyarul. Mert úgy beszélni 
magyarul, mint közönségesen beszélünk legtöbben, nem érdemli meg a tu
dás nevezetét.”

A szállóigét aktualizálom: „Nescimus custodire thesauri sui” -  nem 
tudunk a kincseinkre vigyázni. Mert ahogyan kincseinkkel bánunk, az 
nem érdemli meg a „vigyázás” nevezetét. Dolgainkat múzeumi tárlóba 
tesszük, ott pedig kevés az élet, s több a naftalin. Persze: más körülmé
nyek között élünk, mint eleink. Hiába szeretem az ágasfát és a rajta szára
dó cserépkorsót, a nagyvárosi ház emelete nem használ az ágasfának, má
zas korsónak.

Más a helyzet a szellemi értékekkel, mert az emberi agy befogadóké
pessége sokszorosa annak, mint amennyit használunk belőle. Csakhogy: 
a más helyzet nem biztos, hogy könnyebb. Itt megközelíthető a „nescimus 
custodire” kérdése. Például: a Budapesten 1982-ben kiadott, jól használ
ható Magyar történeti kronológiában az 1568-as évnél ezt olvassuk: „Ja
nuár 6. Erdélyi országgyűlés Tordán. (Rendkívüli szigorú büntetést szab 
ki a »gonoszul élő emberek«-re.)” Ennyi.

A Franklin Társulat által az 1940-es évek elején kiadott Erdély örök
sége című sorozat első kötetében viszont, az időrendi táblázatban ez áll: 
„1568. A tordai országgyűlés kimondja: »a prédikátorok kiki a maga ér
telme szerint hirdessék az evangéliumot.« János Zsigmond unitárius 
lesz.”

Persze, az Erdély öröksége sorozatot Cs. Szabó László közreműködé
sével Makkai László szerkesztette. Az 1568-as türelmi határozatról van szó, 
amelyre méltán büszkék lehetünk.

Nehéz, bonyolult kérdés: vajon hol a múlt okos, hasznos tisztelete és 
a szájtépő nosztalgiázás közötti határ... Ha elhallgatjuk, akkor nincs 
büszkeség. Ha pedig a ló másik oldalára esünk és túldimenzionáljuk, ak
kor önmagunk józan ismereteinek, saját önismeretünknek ártunk.
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Az erdélyi örménység kezdeti szerencséje, hogy 300 éve olyan or
szágba érkezett, amely elég sokat szenvedett és pusztult már ahhoz, hogy 
ne csak gyűlölni tudjon.

Nem kívánnék idillt festeni. De hangsúlyozom: pislákolt valami...
Bizonyos Dávid Kajetán 1791-ben Csrkszépvizen feleségül vette Per- 

szián Katalint. A vőlegény csíkszépvizi, a menyasszony erzsébetvárosi. A 
„religio” rubrikában mindkettőjüknél a „Róm. cat. örm. szertartású” be
jegyzés szerepel. Egyik gyermekük, István, Császár Rózát vette feleségül.

Ez a Dávid István még Csrkszépvizen született, de házassági anya
könyvi kivonata már kézdivásárhelyi lakosnak mondja, gyermekei részben 
már Kézdin születnek. Azért vélem ezt fontosnak, mert a családnak ez az 
ága az örmények által jobban belakott helységek felől a színmagyar Kéz- 
divásárhelyre kerül át. Az erdélyi örménység szempontjából nézve tehát ez 
már a szórvány szórványa.

Dávid István és Császár Róza Antal nevű, kézdivásárhelyi születésű fia 
erzsébetvárosi Csiky Idával nősült, s legidősebb gyermekük szintén István 
lett, persze, ugyancsak kézdivásárhelyi születésű. Az ő feleségének neve: 
Cs. Zakariás Anna.

Itt félbe is hagyom a családfa ismertetését: unalmas effélét követni -  
hallgatóként.

Az elmagyarosodásnak nem csak Erdély korábbi, befogadó gesztusa, 
nem csak az örménység alkalmazkodási vágya, és nem is csak a gazdasági
társadalmi lehetőség volt kiváltó oka.

A szórványban idomul az ember, hogy otthon érezze magát, vagy sün- 
disznó-állásba húzódik és betokosodik. De az utóbbi csak akkor sikeres 
ideig-óráig, ha a közelben van az óhaza, ahonnan eljöttek. Példa erre a Ma
gyarország fővárosának tövében fél évezrede élő szentendrei szerbség. (Le
számítva az utóbbi fél évszázadot.)

Ha viszont a szórvány néptöredék kezd hasonulni, a klasszikus, nem
zetiségi zártság megőrzését már csak egyetlen összetartó erő segíti: a csa
lád. A mi esetünkben ez egy kissé keleti, kissé feudális, bizonyos fajta 
nagycsalád. A család tanácsa dönt, amely, persze, nem formálisan létezik, 
de működik. Hosszú időn át meghatározza a fiúk pályára lépését, a vagyoni 
kérdéseket, mindenekelőtt pedig meghatározza a házasságokat.

Ezért soroltam fel a kézdivásárhelyi Dávidok egyik férfiágán a felesé
gek nevét négy nemzedékre visszamenőleg: még csupa örmény család.
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A felnövő nemzedékek azonban a világ változásával változnak. Vágy
nak lerázni, de legalább enyhíteni a családi-nemzetségi berendezkedés és 
házasodás béklyóit.

Ha egyre-másra ügyvédi, orvosi pályára lépnek, azt könnyen emészti 
meg a tradicionális kereskedőcsalád, hiszen a társadalmi felemelkedést 
látja benne. Ha azonban nem a hivatalos társadalom által elismert útra lép 
az ifjú, az konfliktust okoz. Az pedig, hogy ne a hagyományos családi rend 
szerinti, kiszemelt személy legyen a házastárs, mindennél nehezebben el
fogadható.

Ebből a világból majdnem kiugrott az 1884-ben Kézdivásárhelyt szü
lető Dávid István. Kolozsvárott jogból doktorált, majd Budapesten -  előze
tes családi egyeztetés nélkül! -  beiratkozott a Zeneakadémiára! Kodály ta
nítványa lett, ám az atya, a kézdivásárhelyi kereskedő és temetkezési vál
lalkozó hazaparancsolta. Hiszen más a kantai templom számára színes 
üvegablakot fundálni és más, ha egy rendes kereskedőcsalád fia valami pó
diumon bohóckodik!

A tehetséges zeneszerzőnek induló fiatalember hazament ügyvédnek. 
Feleségül vette unokatestvérét, a nála két évvel idősebb Cs. Zakariás An
nát. (Egyébként megértő házastársak voltak, ami vélhetően nagyanyám kü
lönlegesen jó, szelíd természetének köszönhető.)

Alig egy évvel fiúk, Antal Iván születése után jött az első világháború, 
majd ők is ott álltak az erdélyi magyarságot válaszút elé állító kérdésnél: 
ki vagy te?

Az ügyvéd a hazatérő szófogadásért apai kárpótlásul kapott egy Ste- 
inway-zongorát s ügyei intézte után dalokat szerzett. Sok szöveggel dol
gozott: Séfeddin Sevket Tibor bej, Szabó Jenő református tiszteletes 
(Szabó Dezső bátyja), Szabados Árpád, Gaál Alajos gyergyói orvos, Hel- 
tai Jenő, Reményik Sándor, és... Ady Endre! Ez a szófogadó fiú halk for
radalma: a húszas-harmincas évek konzervatív, kisvárosi hangulatában 
-A dy!

Közben tevékenykedett a Magyar Pártban, vagy a Kézdivásárhelyről 
elvitt tanítóképző ügyében, majd a Katolikus Főgimnázium visszaminősí
tése ellen harcolt, beszédeket tartott és beadványokat szerkesztett. Siker
telenül. Zeneszerzőként folyamatosan segítette például a zabolai Dalárdát, 
zenés jelszót is szerzett nekik. A kolozsvári Magyar Színház 1935-ben 
nagy sikerrel játszotta dr. Gaál Alajos szövegíróval közösen készített, há
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rom egyfelvonásosból álló, zenés játékát Székely guzsalyos címen. (Érde
kesség: rendezte és a főszerepet játszotta Tompa Sándor, a budapesti Nem
zeti későbbi, Kossuth-díjas színművésze.)

Dr. Dávid István hangszeres műveket alig hagyott hátra. Inkább dalo
kat írt, énekhangra, zongorára. Elsősorban magyar nótákat.

De nem csak zenében igyekszik magyar lenni: nem teszi le a hűséges
küt, amíg aztán Majláth püspök egy gyónás alkalmával meg nem győzi, 
hogy többet használ, ha ügyvédként dolgozik, mintha büszkén nyomorog 
az újonnan kitanult cipészmesterségből.

Isten áldja meg ezért, mert Dávid István jó ügyvéd lett, akit 1942-ben 
a marosvásárhelyi törvényszékhez tanácselnökké neveztek ki.

Élete során hozzájárult az általa, és elődei által egyértelműen vállalt 
kultúra fennmaradásához. Néhány dalát máig éneklik és előadják, én azon
ban ezúttal két, talán soha elő nem adott értéket említek: Ady Endre Ma
gyarfa sorsa című versének megzenésítését, valamint Reményik Sándor
tól A megbékélt Adynak című vers zenéjét.

A családi forradalmat fia, Dávid Antal Iván teljesítette, ráadásul apai 
jóváhagyással. Furcsa, hogy ez a teljes elszakadás vitte vissza a gyökerek
hez a zeneszerző unokáját, vagyis engem. Persze, egészen más politikai- 
társadalmi-nemzeti körülmények között.

Dávid Antal Iván ugyanis újságíró, novellista lett, a kolozsvári Keleti 
Újság egyik szerkesztője. Később, Budapesten kizárólag Erdélyben ját
szódó történelmi regények írója. A fiát a Zeneakadémiáról visszaparan
csoló Antal felfogása szerint igazi éhenkórász értelmiségi: se földhöz, se 
üzlethez, se ingatlanhoz semmi tehetsége. Csak írni tud, de azt nagyon jól... 
Életútját most nem részletezem.

A családi forradalom másik részét is végigvívta: nem a családi tanács 
szövevényei révén kijelölt rokon, örmény leányt vette feleségül, hanem egy 
marosújvári bányafőtiszt lányát, aki ráadásul nem is volt gazdag.

A „három T”, vagyis a Kádár-Aczél-féle „tilt, tűr, támogat” világában, 
sok kínlódás árán az 1960-as évek végétől Dávid Antal Ivánnak olyan re
gényei jelentek meg, mint: A muzsikáló kút (Bodor Péterről és Marosvá
sárhelyről) A kolozsvári futár, Háromszék nem alkuszik, egy trilógia: Er
dély nagy romlása, majd Az első felvonás (Kótsi Patkó Jánosék kolozsvári 
színházáról), végül az utolsó könyv: A szolgadiák -  Csorna Sándor ké
szülődéséről.

71



Talán legfontosabb a Háromszék nem alkuszik. Budapesten jelent meg, 
„ifjúsági regény” felülbélyegzéssel... hogy megjelenhessen 1973-ban. A 
nem egészen fiatalok még emlékeznek, hogy Kádár király birodalmában 
ekkortájt illetlenség volt olyan szavakat leírni, mint Erdély, meg Három
szék... Ez a könyv pedig már a címében is „háromszékezett”... Sajnos, az 
egyetlen, 1973-as kiadás már antikváriumban sem föllelhető. Pedig olvas
mányos, szép és tényanyagában igen hiteles könyv.

A történelem, a budapesti élet meggyorsította az erdélyi örmény lét
től való eltávolodást. Mégis, én úgy nőttem fel, hogy valamiképpen tudat
ták velem: erdélyi örmény származású a családom, vagyis magyar...

Hogy ez miként eshetett meg...? A kulturális genetika, a kulturális 
DNS-lánc egyik legfontosabb személyi -  és közösségi -  tulajdonságunk. 
A példák követése. Kit arra tanítanak, hogy imádkozzék és építsen, kit pe
dig arra, hogy imádkozzék és vezessen repülőgépet egy felhőkarcolónak.

„Nescimus custodire thesauri sui”? Nem tudunk vigyázni kincseinkre? 
Dehogynem! Ezt tanuljuk ezernyi nemzedék óta, s ha megpróbáljuk, ak
kor sikerül.

Egy idézettel zárom, amely -  látszólag -  távoli. Egy Steve Jones nevű, 
ausztráliai genetikus mondta, úgy két éve: „Úgy vélem, a genetika való
jában élő kövületté tett mindannyiunkat, mert génjeinkben hordozzuk 
egész múltunkat, és egyben a földi élet egész történetét. Márpedig ez im
már 3 milliárd évet jelent.”
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dr. Száva Tibor Sándor
mérnök, családtörténész -  Bécs

ÖRMÉNYEK ÉS KUNOKA KRÍMBEN ÉS MOLDVÁBAN 
AZ ÖRMÉNY NYELV

Még mindig homályos az „Ani”-ból elmenekült örménység története 
a 13. századtól a ló .  századig. Talán ezzel is magyarázhatók azok a félre
értések is, amelyek napjainkban jelentkeztek az ún. vallási és önkormány
zati vitákon. Persze a tények ismeretében egészen más megvilágítást kap
nának a dolgok. Hogy csak az egyik legfontosabb kérdést említsük, pél
dául azt az önazonosság-tudatot, amelyet az Erdélyben magyarrá vált ör
ménység évszázadokon át hordozott magában.

Származásukat nem tagadták meg soha, de azért magyaroknak vallot
ták magukat szívükben és lelkűkben. Hogy ez miért van így, ezért egy ki
csit vissza kell lapoznunk a történelemben, hogy világossá váljanak azok 
a tények, amelyek később meghatározták e népcsoport további életképes
ségét és fennmaradását. A történelmi események jobb megértése érdeké
ben szükséges áttekinteni a 13. század kun birodalmának a helyzetét. A ku
nok török nyelvű nomádok voltak, akik a 13. század elejéig nagy terüle
tet mondottak magukénak a Volga mentétől az Al-Dunáig. Ekkor kerültek 
az Európába törő mongolok nyomása alá, és az 1223-ban vívott Kelkha 
melletti csatában elszenvedett vereség megpecsételte birodalmuk sorsát. Je
lentős tömegeik olvadtak be az oroszországi török népekbe és az Al-Duna 
mentén a románságba, népes csoportjuk vonult a Krím félszigetre, ahol 
népi önállóságukat megőrizték. Egy jelentékeny részük Moldvába húzó
dott, majd onnan a Kárpát-medencébe települt. Az a kevés számú kun né
pesség, amely Moldvában maradt, a 15. század végével felszívódott és csak 
néhány földrajzi elnevezés őrzi emléküket. A kunok nyelve az ún. köztö
rök nyelvek csoportjába tartozott.

Most lássuk, mi történt ebben az időben az „Ani”-ból elmenekült ör
mény lakossággal. A menekültek először a mai orosz Kazany és Asztra- 
hány közötti részen húzódtak meg, majd 1330-ban mintegy 12 000 örmény 
átköltözött a Krím félsziget északi részébe. (Kaffa nevű város és környéke, 
majd a későbbi Ármjánszk községnév is őrzi emléküket.) Itt kerültek kap-
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csolatba az ott élő kun-török-karaim népekkel, akik magukat kipcsákok- 
nak mondták, sőt a környező tartományok népei ezt a részt Kipcsakisztán- 
nak is nevezték. Az örmény menekültek elszigetelődve az őshazától, itt él
tek együtt ezekkel a népekkel közel 150 éven át, velük kereskedtek, tőlük 
vettek át egyfajta életmódot és szokásokat. Teljes bizonyossággal állítható, 
hogy az annyit emlegetett „churut” is török eredetű, mert ez Örményor
szágban sohasem volt és a mai napig sem ismert ételízesítő, de ha török 
embertől kérdezik ezt manapság, az tudja, miről is van szó. Nyugodtan kér
dezzenek meg örményországi örményeket ezzel kapcsolatban, számukra 
ez teljesen ismeretlen fogalom.

Most elemezzük a továbbiakban, hogy mi történt a nyelv területén. Az 
élő örmény nyelv több tájszólásra oszlik; két nagy csoportja van: a nyu
gati és a keleti. Az előbbi a török örmény, az utóbbi a perzsa- és orosz-ör
mények nyelve. Az erdélyi rész és a lengyel örmények nyelve nem vélet
lenül tartozik a nyugati nyelvjáráshoz. A 150 éves együttélés hozta meg a 
maga gyümölcsét olyannyira, hogy amikor a 15. század elején Moldvába 
telepedtek, már nem azt a nyelvet beszélték, amit valamikor őseik, hanem 
egy kevert örmény-kipcsák nyelvet, amely meg is maradt a használatos hét
köznapi beszédben. Hogy miért éppen Moldvába telepedett az ismét ha
zát kereső örménység, az teljesen logikus, hiszen az akkori Moldvát Ku- 
mániának hívták, és akkor még élt ott az a kun népesség, amellyel nyelvi
leg az örmények már az első pillanattól tudtak kommunikálni.

A Kamenyec Podolszk lengyel végvár ellen vezetett török hadjáratkor 
(1669) Erdélybe menekülő örmények ezt a nyelvet hozták magukkal. Ne 
vezessen félre senkit az, hogy őseik közül sokan beszéltek örményül. Nincs 
itt ellentmondás, mert a papokat a későbbi iskolákhoz az élő örmény nyelv- 
területről importálták, akik viszont tényleg csak örményül beszéltek, és vi
szonylag rosszul tudtak értekezni azokkal, akik a régi nyelvet beszélték. 
Ezek az iskolák csak jóval később születhettek, hiszen annak előtte, mond
hatjuk, az emberek nagy része írástudatlan, és csak a mindenkori papság 
volt írástudó, akik nagy részben idegenek voltak. Volt egy időszak a 19. 
század elején, amikor megfontolt szándékkal küldtek tanulókat a bécsi me- 
chitaristákhoz, hogy ott tanuljanak, de ezek közül is elég kevés vállalta 
később a papi hivatást.

Ahol nem tudták az örményül beszélő papot és iskolát biztosítani (pl. 
Szépvízen), ott már az 1820-as évek után gyakorlatilag megszűnt az ör
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mény írás és beszéd, amely nem járt semmilyen lelki traumával az örmény 
lakosság körében, hiszen ők azelőtt sem értették jól az igazi örményt. Jó 
bizonyítékot nyújtanak erre a szépvízi temető sírkövein levő feliratok. Ha 
egy magyart ma eltemetnek, akkor a sírfeliratot természetesen magyarul 
írják. Az 1750-es régi sírfeliratok egytől egyig magyar nyelven íródtak. Ha 
tehát valaki ebben az értelemben örménynek tartotta volna magát, akkor 
teljes bizonyossággal örményül íratta volna sírjára is a feliratot, ha nem má
sért, de hogy rokonai tudják olvasni anyanyelvén a megboldogult kilétét. 
Kérdésként feltehető, hogy a latinul író és miséző magyar papokkal a köz
nép miért nem beszélt latinul; azért, mert nem tudták a latin nyelvet. Ép
pen úgy, mint a régi nyelvet beszélő örmények!

AZ ÖRMÉNY-KIPCSÁK NYELVI DIALEKTUSRÓL

Ha arra gondolunk, hogy a legelső örmény menekülés Ani fővárosból 
1062-ben történt az oroszországi Izaszláv hercegség területére, és ez kö
rülbelül 20 000 örmény menekültet érintett, akik többet sose tértek vissza 
régi hazájukba, akkor sokkal jobban megértjük, hogy mi történt ezek nyel
vével a továbbiakban, és mindazokéval, akik valamivel később kénysze
rültek ugyancsak ilyen menekülésre a történelem fintora révén. Hosszú 
ideig nem lettek mostohák eredeti nyelvükhöz, amit Aniból hoztak maguk
kal, de egy idegen környezetbe került kis néptöredék szükségszerűen el
fogadta a nagyobb népesség nyelvi befolyását, amelynek hatása a külön
böző nyelvi dialektusokban mutatkozott meg, annak függvényében, hogy 
milyen népekkel voltak hosszabb ideig függőségi kapcsolatban.

A fent említett első menekültek például Kiev, Kamenyec Podolszk és 
Lemberg vidékén kaptak végleges letelepedést, ők az ún. örmény-tatár 
nyelvjárást beszélték, amely olyannyira hivatalos volt, hogy az anyaköny
vekben is ezt használták. (Lásd dr. Friedrich v. Kraelitz-Greifenhorst: 
„Sprachprobe eines armenisch-tatarischen Dialektes in Polen”, Wien, 
1912). Ezt a nyelvet beszélték egészen a XVII. sz. közepéig, amikor fel
váltotta az újkori örmény nyelv ún. nyugati változata, amelyet elfogadtak 
és az iskolákban is bevezették oktatásra.
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Természetesen, hogy azok az örmény menekültek, akik a Krími félszi
get északi részére kerültek (a valamikori Etelköz délnyugati csücske), ezek 
török népekkel kerültek kapcsolatba, így az idők folyamán ezek számára 
megint más dialektus alakult ki, amit aztán ebben a formában hurcoltak 
magukkal a további vándorlásaik során. Az itt élő népek, akik nagymér
tékben befolyásolták az örmények eredeti nyelvezetét, azok a kunok, tö
rökök és karaimok voltak. Hogy milyen mértékben hatottak az eredeti ör
mény nyelvre, azt olyan szavakon (példákon) lehet bemutatni, illetve in
kább olyan összehasonlítást lehet végezni különböző gyakori szavaknál, 
melyek egyértelműen ebben a környezetben alakultak ki, és kerültek az ör
mény nyelvbe. íme, példálózzunk néhány gyakori szóval (fonetikusan) az 
akkoriban beszélt dialektusból:

„isten” -  örmény: tengri/ -  kun: tengd/ -  török: tanry
„mosni” -  örmény: juvma/ -  kun: juuarmen/ -  karaim: jumak
„és” -  örmény: da/ -  kun: da/ -  török: ve
„bűn” -  örmény: jazyk/ -  kun: jasik/ -  karaim: jazuk
„szent” -  örmény: ári/ -  kun: ary/ -  török: ary
„egyedül” -  örmény: jalgyz/ -  kun: jalgiz/ -  török: jalynyz
„úr” -  örmény: bij/ -  kun: bég/ -  török: bej/ -  karaim: big
„rossz” -  örmény: jaman/ -  kun: jaman
„hogy” -  örmény: necik/ -  kun: necic/ -  tatár: nicek
„szó” -  örmény: sóz/ -  kun: sös/ -  török: söz
„ítélet” -  örmény: jargu/ -  kun: jargu/ -  karaim: jarguc
„igazság” -  örmény: konuluk/ -  kun: qonu
„szeretni” -  örmény: sovma/ -  kun: sövmák/ -  török: sevmek
,,-ra,-re” -  örmény: üsd/ -  kun: ustun/ -  török: üst
„fehér” -  örmény: ak/ -  kun: ak, ac/ -  török, karaim: ay
„belső” -  örmény: kam/ -  kun: karin/ -  török: kam, karyn
„adni” -  örmény: berma/ -kun: herma/ -török: vermek/ -karaim: birmek
„tanulni” -  örmény: ovratma/ -kun: ovretmis/ -török: öjretmek/ -
karaim: ögretmek
„vér” -  örmény: kan/ -kun: kan(can)/ -  török, karaim: kan 
„nyelv” -  örmény: til/ -  kun: til/ -török: dil/  -karaim: til 
„ajak(száj)” -  örmény: agyz/ -kun: agis/ -  török: agy 
„kiszámít” -  örmény: sunma/ -kun:sunarmen/ -karaim: somnak/ -
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tatár: sunmak
„mind/egész” -  örmény: butov/ -kun: butun/ -török: biitün/ - 
karaim: böteö
,jó ” -  örmény: jaksi/ -kun: yacsi/ -karaim: jahsi/ -azerb: jahci
„szándék” -  örmény: erk/ -kun:erk
„bika (ökör)” -  örmény: oguz/ -kun: ogus/ -török: öküz
„én” -  örmény: mén/ -török: beni
,,-val,-vel” -  örmény: bila/ -kun: bile
„látni” -  örmény: korma/ -török: gjörmek/ -karaim: körmek
„titok” -  örmény: japuk/ -  karaim: jabug
„értelem” -  örmény: akyl/ -  török: akyl
„lenni” -  örmény: bolma/ -  török: olajym
„több” -  örmény: artyk/ -  török: arty
„arc” -  örmény: iuz/ -  török: jüz
„új” -  örmény: jangi/ -  török: jenilemek

A fenti példákon keresztül az avatatlan szemlélő számára is világossá 
válik, hogy az itt felsorolt kölcsönszavak egyértelmű bizonyítékai egy 
olyan ún. örmény-kipcsak dialektusnak, amelyet az ott élő örmények ek
kor beszéltek és amely a XVII. sz. végén eltűnt. Ennek a beszélt dialek
tusnak az eltűnése természetesen akkor történt, amikor az örmények már 
rég Erdélyben éltek. Helyét az ún. nyugati-örmény nyelvjárás vette át egy 
ideig, amely az újkori örmény nyelvnek egyik változata volt. Ezt beszél
ték azok a papok is, akik Erdélybe az örmény nyelv tanítására vállalkoz
tak, de ők már nyugati örmény nyelven kapták kiképzésüket. Azt lehet ál
lítani, hogy moldvai tartózkodásuk alatt a környezet csak elhanyagolható 
mértékben befolyásolta a magukkal hozott nyelvi dialektust, gyakorlatilag 
ők ezzel a nyelvvel kerültek Erdélybe, ahol későbben a nyugati örmény 
nyelvjárást próbálták meghonosítani. Iskolai szinten ez sikerült is vala
mennyire, de a közösségi beszédben kevésbé. így aztán a XIX. sz. végé
vel mégis feladták nyelvi kötődésüket, amely ősi értékeik egyik hordozója 
volt. Meg kell jegyezni, hogy ez a feladás egyáltalán nem járt semmilyen 
lelki traumával, mert a régi dialektust már nem beszélte senki, a számukra 
új nyugati-örmény nyelv valamelyest idegen volt, tehát ezt ők is az isko
lákban kellett elsajátítsák, vagyis úgymond tanult nyelv volt mindannyiuk 
számára.
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A XX. sz. elején számos tanulmány foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
amelyek között a következőket lehet említeni:

-  E. Tryarski: „Aus dér arbeit an einem armenisch-kipschkischen wörter- 
buch”
(Ural-Altaische Jahrbücher, Ottó Harrassovitz-Wiesbaden 1960.Band 
XXXII)

-  J. v. Grzegorzewski: „Ein türk.-tatar Dialekt in Galizien”, Wien 1903. 
(Sitzungsberichte dér kais. Akademie dér Wissensch.)

-  Adjarian: „Classification des dialectes arméniens”, Paris 1909 (Biblio- 
téque de l’école hautes études)

-  A. Ficker: „Hundert Jahre (1775-1875) in dér statistischen Monatssch- 
rift 1. Jahrg. Wien, 1875.

-  D. Dán: „Armenier in dér Bukowina”, Czemowitz 1890.
-  H. Vámbéry: „Altosmanische Sprachstudien”, Leiden, 1901.
-  P. Jacobus Dr. Dashian: „Katalog dér armenischen. Handschriften in dér 

Mechitaristen-Bibliothek, Wien 1895”
-  J. Deny: „L’Armeno-Coman et les Ephémérides”, Paris.
-  J. Hanusz: „Beitráge zűr armenischen Dialectologie” (Wiener Zeitsch- 

rift fúr die Kunde des Morgenlandes)

Érdekességképpen megemlíthető Páter Aginián kutató jellegű utazása 
is, aki az 1930-as évek végén a lembergi egyetem könyvtárában kutatva, 
megtalált egy kéziratot, amely nem volt más, mint egy örmény-kipcsák 
szótár (B. U. no 51), amelynek hollétéről manapság nincsenek további in
formációink. Talán az illetékes nyelvészek majd kiderítik ennek hollétét.
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Semjén Zsolt
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium helyettes államtitkár -  Budapest

TISZTELT KONFERENCIA, TISZTELT ELNÖK ASSZONY!

Először is szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást, azt, hogy 
itt lehetek Önök között és a magyar kormány részéről szeretném a legna
gyobb szeretettel kifejezni megbecsülésünket Önök iránt, azért a küldeté
sért és hitvallásért, amellyel hűségesek maradtak a nemzethez, hűségesek 
őseik tradíciójához és hűségesek az Egyházhoz.

Magyarországon egy olyan kormány van, amely a keresztényi és nem
zeti értékek iránt mélységesen elkötelezett. Az egész millenniumi ünnep
ségsorozatnak a lényege: hogyha végignézek a magyar történelmen, akkor 
látható, hogy a magyar nemzet sorsa akkor ment jól, akkor gazdagodtunk 
lelkiekben, szellemiekben, kultúrában és mindenben, amikor hűségesek 
voltunk a Szent István-i örökséghez. És akkor torkollott a nemzet sorsa ka
tasztrófába, amikor akár jobbra, akár balra lecsúsztunk erről a Szent Ist- 
ván-i útról. Tehát az egész millenniumi ünnepségsorozatnak a lényege az, 
hogy hűségesek maradjunk ahhoz az örökséghez, amelyre Szent István fe
lépítette a nemzet katedrálisát. Ez lényegében három nagy pilléren nyug
szik: a kereszténységen, az európaiságon és a magyarságon. Ez a három 
elem -  lényege szerint -  egymásra mutat.

Ha volt a Földön befogadó ország a történelemben, akkor az a Szent 
István Magyarországa. Nyilvánvaló, hogy a magyar nemzet egyetemébe in
tegrálódó nemzetiségek, kultúrák, tradíciók a megerősödését és gazdago
dását szolgálják. Az is nyilvánvaló, hogy az örmény ség -  egyszerűen más
hoz nem is nagyon hasonlítható -  szolgálatot és gazdagodást jelentett a ma
gyar nemzet egyeteme számára.

A magyar egyházpolitika szintén a Szent István-i örökségre utal, ami 
talán úgy fogalmazható meg, hogy ami jó az egyháznak, az jó az ország
nak, és ami jó az országnak, az jó az egyháznak. Nagyon-nagyon röviden 
néhány gondolatot mondanék a magyar egyházpolitikáról. Már csak azért 
is röviden, mert eszembe jut drága plébánosunk, aki gyerekkoromban azt 
mondta nekem: Zsoltikám, jegyezd meg, hogy kétfajta prédikáció létezik: 
vagy rövid, vagy rossz.

80



A magyar egyházpolitikának a lényege -  és úgy gondolom, ez tény
leg nagyon fontos az örmény katolikusság szempontjából is hogy az egy
ház sui generis valóság. Következésképpen nem az állami intézményrend
szernek valamelyik alrendszere, hanem az állammal azonos valóság. Eb
ből következik, hogy állam és egyház kapcsolatában nem fogadható el 
semmifajta alá-fölérendeltség, csak a legszigorúbb mellérendeltség. A má
sik pedig az, hogy az állam és az egyház elválasztása nem jelentheti az egy
ház és a társadalom elválasztását. Hiszen egyszerre vagyunk tagjai az egy
házunknak és polgárai hazánknak. A kettő szembeállítása tehát nem jár
ható út, csupán a kettő harmonikus együttműködése. Ebből a filozófiai 
alapvetésből következik egyházfinanszírozási gyakorlatunk és politikánk, 
amelynek a lényege, hogyha az egyház közfeladatot vállal át, legyen az 
iskola, szociális intézmény, kórház, közgyűjtemény vagy bármely kultu
rális feladat, akkor automatikusan fillérre azt a támogatást kell kapnia, 
mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy önkormányzati intézmények. 
Mert ha nem ez történne, akkor nem csak arról volna szó, hogy egy ál
lami és egy egyházi intézmény között tennének különbséget, hanem -  
mondjuk egy iskola esetében -  gyerek és gyerek között, egy kórház ese
tében beteg és beteg között, ami lényegében vallási alapú diszkriminá
ciót jelentene.

És ezért elfogadhatatlan az, amikor, azt kell hallgatnunk, hogy vannak 
olyan felfogások, amelyek azt mondják: kérem, ha a keresztények egyházi 
iskolát akarnak, egyházi gyűjteményt, korházat, akkor részben vagy egész
ben, de tartsák fenn maguk. Ez azért elfogadhatatlan, mert mi, vallásos em
berek ugyanolyan adófizető polgárai vagyunk, mint bárki más. Ugyanúgy 
a vallásos emberek adójából is tartatik fenn az összes elgondolható állami 
és önkormányzati intézmény. Ha ezek után a közfeladatot átvállaló egyházi 
intézményt a vallásos embereknek mintegy „pluszban” kellene fenntartani, 
akkor lényegében kettős adófizetésre volnánk kényszerítve. Ez annak a 
deklarációja, hogy másodrendű állampolgárnak tekintenek minket.

Miután a magyar kormány nem tekinti másodrendű állampolgároknak 
a vallásos embereket, ebből következik, hogy nem vagyunk kettős adófi
zetésre kényszeríthetőek -  és csak akkor nem vagyunk kettős adófizetésre 
kényszerítve, ha az állam fillére ugyanúgy finanszírozza a közfeladatokat 
átvállaló egyházi intézményeket, mint a hasonló feladatokat ellátó állami
akat vagy önkormányzatiakat.
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Tehát az egyházpolitikánk három nagy pilléren nyugszik: az első az 
egyenlő finanszírozás. Ha az egyház azt mondja, hogy például egy köz- 
gyűjteményt -  mondjuk egy örmény közgyűjteményt -  akar fenntartani, 
akkor az állam Magyarországon köteles azt fillérre ugyanúgy finanszírozni, 
mint bármely állami funkciójú közgyűjteményt. Ha azt mondja, hogy is
kolát akar fenntartani, akkor ugyanígy, és így tovább. Ide tartozik még a 
hitoktatás kérdése. Az állam köteles ugyanúgy finanszírozni az állami, ön- 
kormányzati iskolában folytatott hitoktatást, mint bármelyik más tárgyat.

A második nagy pillér a történelmi nagy egyházakkal kötött szerződés. 
Ezek az élet minden területén biztosítják az egyházak szabadságát. Most 
csak két részletet emelnék ki. Az egyik az, hogy mindaz az ingatlantömeg, 
amit a kommunista rendszer bármilyen jogcímen elrabolt az egyházaktól, 
az jog és igazság szerint visszajár az egyházaknak. Ennek az ingatlantö
megnek egy részére esetleg azt mondják az egyházak, hogy nem tudják 
visszakérni természetben, mert nem tudnak vele ebben a formában mit kez
deni. Akkor ez a vagyontömeg átalakul járadékalappá. Tehát az ingatlan
tömeg értékének, amit nem kér vissza, az adott egyház az 5%-át kapja 
évente az idők végezetéig, valorizálva. Ez jelen pillanatban, a katolikus 
egyház esetében évi 2 milliárd forint, a református egyház esetében más
fél milliárd, és így tovább.

Ide tartozik még az, hogy minden állampolgár személyi jövedelemadó
jának 1%-át annak az egyháznak utalja, amelyiknek óhajtja. Egy másik 
1%-át pedig annak a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, amelyik
nek óhajtja.

A harmadik az ingatlanrendezés kérdése, és remélem, hogy ezt a ma
gyar gyakorlatot valamilyen formában Románia is követni fogja. Ennek a 
lényege az, hogy mindaz a vagyontömeg, amit bármilyen címen az egy
háztól elraboltak, az visszajár az egyháznak. Az előbb elmondtam: amit az 
egyház nem kér vissza, átalakul járadékká. Amit viszont az egyház vissza
kér, ott két lehetőség van: vagy visszakéri természetben, tehát az eredeti 
épületet, akkor az állam kifizeti az önkormányzatot, hogy az abban az épü
letben lévő intézménye helyett építsen új iskolát, szociális intézményt stb. 
Akkor az egyházé lesz az eredeti épület, az önkormányzat ott lévő intéz
ménye pedig megkapja a funkció kiváltásához szükséges pénzt az állam
tól. A második lehetőség, hogy az egyház azt mondja, nem kéri vissza ter
mészetben, akkor marad az épület -  mondjuk -  az önkormányzatnál, vi
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szont ekkor az egyház megkapja az épület államosításkori értékét -  mai 
áron, amiből épít egy új épületet. Ennek az összköltsége több mint 100 mil
liárd forint. Ennek az összegnek több mint a felét kifizettük és évente kb. 
6-7 milliárd forintot biztosít az állam az ingatlanrendezésre. Néhány éven 
belül a teljes folyamatot be fogjuk fejezni.

Ezen kívül még van 4 milliárd forintos összeg. Megjegyzem, hogy Ma
gyarországon az egyházi intézmények ugyanúgy pályázhatnak az állami 
keretekre, mint az államiak és legalább az arányuknak megfelelően nyer
nek is -  következésképpen a műemlék-fenntartás lényegében állami fel
adat, függetlenül attól, hogy az egy kastély, egy vár, vagy egy templom. 
Mondjuk a Mátyás-templom fenntartása nyilvánvaló, hogy nem a Várban 
élő hívek hitbuzgalmi feladata, hanem a magyar nemzeti épített örökség 
része ugyanúgy, mint egy kis faluban a barokk templom. Ennek a fenntar
tása állami feladat, nem pedig hitbuzgalmi. Ezért az épített örökségre, il
letve az azokra az összegekre, amelyeket a műemlékek fenntartására szánt 
a magyar állam, az egyház is ugyanúgy pályázhat, mint az államiak. Ezen 
kívül van egy 4 milliárd forintos összeg, ami kifejezetten csak egyházi cé
lokat szolgál, és ennek a 10%-a a határon túli magyar egyházi célokra for
dítódik.

Nagyon röviden és dióhéjban ez a magyar egyházpolitikai gyakorlat.
És itt hagy mondjak el még egy gondolatot, mert azt hiszem, külön je

lentősége van: tavaly 2000. augusztus 20-án a magyar nemzet egy rend
kívüli ajándékot kapott I. Bartalomeiosztól, Konstantinápoly egyetemes 
pátriárkájától, aki Budapesten, a Szent István-bazilika előtt, Angelo Sol- 
dano bíboros, pápai legátus jelenlétében jelentette be, hogy a Bizánci Szent 
Szinódus szentnek ismeri el István királyt. Ilyenre 1054, vagyis a keleti 
egyház szakadása óta nem volt precedens, hogy egy Nyugaton -  az egy
házszakadás után -  kanonizált szentet Keleten is elismertek volna, vagy 
egy Keleten kanonizált szentet Nyugaton elismertek volna. Az első, aki
ben az egyetemes katolikus és az egyetemes ortodox hívő Istennek -  egy 
konkrét, történelmi szituációban megvalósult -  kegyelmét egyaránt tisz
telheti, ez a mi Szent István királyunk.

Most tehát várom, hogy Theoktiszt pátriárka is mielőbb kövesse az 
egyetemes patriarkátus -  egyébként normatív irányítását. Megjegyzem, 
hogy a kanonizáció után néhány nappal II. Alexij, minden oroszok pátri
árkája, küldött útján levelet juttatott el, amelyben biztosította a Magyar

83



Köztársaság elnökét, hogy az orosz ortodox egyház szentként tiszteli Ist
ván királyunkat. Úgyhogy remélem, Teoktiszt pátriárka is minél előbb kö
vetni fogja az egyetemes patriarkátust és konstantinápolyihoz hasonlóan 
-  amely elkészítette ékes görög nyelven Szent István liturgiáját, és a bizánci 
pátriárka a sziklatemplomban bemutatta - ,  hogy ezt Teoktiszt pátriárka is 
követni fogja, és mielőbb ékes román nyelven is tanúi lehetünk Szent Ist
ván ortodox szentként való tiszteletének.

A magyarországi örménységgel kapcsolatban természetes, hogy mind
az, amit elmondtam, vonatkozik az örménységre is, az örmény katolikus 
egyházra. Egyetlen problémáról szeretnék beszámolni, amiről nyilván tu
domásuk van. Az Orlay utca 6-ban, amely az Esztergomi Főegyházmegyén 
belül az örmény katolikusság temploma, az a sajnálatos dolog történt, hogy 
néhány ember, alapítván egy Magyarországi Örmény Egyház nevű társu
latot, „Orlay utca 6.” székhellyel ezt bejegyeztette, és akadályozza az Esz
tergomi Főegyházmegyét és az örmény katolikusságot a templomának a 
használatában.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar állam alkotmányos megfon
tolásoktól vezérelve sem kíván egyházak közötti, egyházon belüli vitába 
beavatkozni. De nem kétséges, hogy a katolikus kánonjog alapján az Or
lay utca 6. a Magyar Katolikus Egyház tulajdona, az örmény katolikus kö
zösség tulajdonában van, aminek az ordináriusa Dr. Paskai László bíbo
ros úr. Következésképpen nyilvánvaló, hogy a magyar államnak a helyes 
tulajdoni viszonyokat biztosítani kell. Megpróbáltam az atyával és az ér
dekelt felekkel jószolgálati úton is beszélni. Hogyha ez nem vezet ered
ményre, gondolom az Esztergom Főegyházmegye a bírósághoz fordul, a 
bíróság döntését a magyar állam végrehajtja. Nem kétséges, anélkül, hogy 
bármit prejudikálnék, hogy az Orlay utca 6. az örmény katolikus egyház 
tulajdona. Természetesen mindenki olyan egyházat alapít, amilyet akar, 
mindenkinek, személy szerint szuverén joga, hogy visszatér-e az ortodo
xiára, vagy olyan szektát alapít, amilyet akar, de más egyház tulajdonában 
nem lehet új egyházat alapítani. Tehát, következésképpen, amennyiben az 
örmény katolikusság kéri, a magyar állam az ott lévő gyűjteményt, művé
szeti értékeket, mindent kész leltárba venni és állami védelem alá helyezi. 
Reményeink szerint sikerül bíróságtól függetlenül megállapodásra jutni, és 
az örmény katolikus egyháznak saját ingatlanát rendeltetésszerűen hasz
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nálnia. Ez abban testesül meg, hogy a bíboros úr visszakapja a kulcsokat, 
és egy megfelelő egyháztanács kerül kinevezésre.

Amennyiben az nem történik meg, Csordás Eörs atya úgy tájékozta
tott, hogy akkor bírói úton szereznek érvényt.

Szerintem mindenki számára szerencsésebb lenne, ha ezt el lehetne ke
rülni. De ha nem, akkor marad a bírói út, mindenesetre. Éppen most azt 
beszéltük meg, hogy az örmény katolikusság kérésére ezt a gyűjteményt 
védelem alá helyezzük, hogy semmilyen formában, semmilyen módon 
kára ne keletkezzen.

Ezekkel a gondolatokkal szeretném még egyszer megköszönni Önök
nek a hűségüket a nemzethez és az egyházhoz, és biztosítani Önöket a kor
mányom nevében is arról, hogy nagyon nagyra értékeljük azt a munkát, 
amit Önök végeznek a mai Magyarországon és Erdélyben. Ha bármikor, 
bármilyen ügyben segíteni tudunk, akkor természetes, hogy rendelkezésre 
állunk, hiszen ezért vagyunk.
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Németh Gabriella
hittantanár -  Galócás, Hargita

ÖRMÉNYEK LETELEPEDÉSE GYERGYÓSZENTMIKLÓSÓN

Gazdovits Miklós véleménye szerint Gyergyószentmiklósra telepedett 
le a középső útvonalon Erdélybe jött örmény menekült csoport. De azt is 
tudjuk, hogy az első örmény jelenlét ebben a helységben 1672 előttről szár
mazik. Egy 1760-ban kelt tanúvallomás az első örmény család gyergyó- 
szentmiklósi megtelepedésének időpontját 1637-re teszi. Tarisznyás Már
ton ezt azért tartja valószínűnek, mert ebben az évben létesült a jelenlegi 
örmény templom helyén az Idegenek Temetője.1 Ezt a temetőt Ferenczi 
György latin szertartású plébános hozta létre, amiről a jelenlegi kapube
járat fölötti gerendába vésett felirat tanúskodik: „Hoc coemeterium Geor- 
gius Ferenczi sacerdos in sepulturam peregrinum fieri curavit anno 
1637.9.may.”2

Theodorovits Simon 1734-ben feljegyezte, hogy 1654-ben Gyergyó- 
szentmiklóson két testvér telepedett meg: Hörcz Azbej és öccse, Vártig. Az- 
bej magyar fordítása Fülöp, Vártig magyar megfelelője pedig Rózsa. Szon- 
gott Kristóf azt állítja, hogy a Hercz család Szamosújváron létezett.3 Az er
zsébetvárosi anyakönyv pedig hírt ad arról, hogy „1658-ban az ottani Ni- 
kol leánya házasságra lépett a gyergyói Eránosz öccsével.”4

A Domus História szerint is az első betelepülök 1654-ben Hertz Az
bej és ennek öccse Vártig voltak. De ehhez hozzáteszi azt, hogy „nemso
kárajöttek Kandra Márton és többen, kik a tatárok és más ellenségek elől 
menekültek a Moldvai részekről a Kárpátok védettebb helyeire és a Szé
kelyföld vidékeire.”5

A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ŐSI KÁPOLNA

A letelepedett örmény kompániának nem volt temploma, hanem bé
relt lakóházakban tartotta istentiszteleteit az örmény közösség. Minász ör
mény püspök kérésére és Szebeléki Bertalan, erdélyi püspöki helynök biz
tatására Ferenczi György a mai templom helyén álló kis kápolnát átadta
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az örmény híveknek. Tudva van, hogy ez az átengedett kápolna „1450 körül 
épült gótikus kápolna volt.” 6

Szebeléki Bertalan generális visitatioja alkalmából a következő rendel
kezést adta: „A kőkápolna felől, mely most az Ürmény Atyafiak kezénél 
vagyon, az tetszék, hogy a mint az elsőben isteni szolgálatra nékiek, en
gedett ideig, a mig itt lakósok lesznek, úgy viseljék is jó gondját: a con- 
ditiokat, melyekkel kezekhez bocsátatott megtartsák. Elsőben a közönsé
ges dolgokban a szentmiklósi D. Parochustól dependeáljanak: akár mely 
uj papot annak hire nélkül ne admittáljanak, ne fogadjanak. Másodszor Ad
venti és Böjti időkben külső vigaságos lakodalmat ne tartsanak. Harmad
szor a közönséges ünnepeket megtartsák illendőképpen az Ecclésiával. 
Azon kívül az ő istenes szokások szerint való alamizsnát, egyéb ékesítő öl
tözettel, eszközzel, a ki a kápolnához adatik, más idegen helyre országra 
el ne vitessék, a kápolnát attól megfosztván, mely Isten ellen való dolog 
volna; azért is az mind számba vétessék, inventáltassék. Azt is megtartsák 
a jámbor Ürmény Atyafiak, hogy ben a szentelt kápolnában részegségre ne 
igyanak, vigadjanak; hanem kivül szabad legyen nekiek az ő szokások sze
rint való ceremóniákat akár mikor is elkövetni, mi velünk is egyetértvén 
mindenekben, és élvén Isten szolgálatában, mivel unitusoknak tartják ve
lünk magokat...” 85

Tulajdonképpen ez az intézkedés az átadott kápolna birtoklásának fel
tételét tartalmazza, éspedig azt, hogy a kápolnát az elköltözésig használ
hatják, ha ez bekövetkezik, akkor az összes felszerelés, misemondó ruha 
a kápolna birtokában marad.

1717. április 6-án b. Mártonfi György, erdélyi püspök jelenlétében, aki 
canonica visitatiot tartott, az örmények a magyaroktól megvásárolták a ká
polnát 120 magyar forintért. A vásárlási okmány így szól: „Én alább megírt 
személy adom tudtára akinek illik, mostaniaknak és jövendőbelieknek, e 
levelemnek rendiben, hogy nemes Gyergyó-Székben Szentmiklóson egy 
kápolnát, kit néhai Páter Ferentzi György építetett volt, Szentmiklós me
gyéje az én consenzusomból engedé a Szentmiklósra szállott betsületes ör
ményeknek azon fundusával együtt amelyen most az említett kápolna va
gyon építve, ahol -  ha akarják -  nagyobb kőből való kápolnát és szaba- 
dossan építhessenek és mindaddig szabadon birhassák, valameddig maguk 
országunkba, vagy máshová lakni nem mennek. Arra nézve az örmények 
is azon kápolnának és fundusának odavaló engedéséért én előttem letőn
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Szentmiklós megyéjének jómértékű aranypénzül frt. 120, idest százhúsz 
magyar forintokat, hogy a szentmiklósi parochiális Ecclesia számára In- 
teresve kiadassék és esztendőként a legális percentum interest idest 7frt. 
20 kr. a Verbitoron fizessék tőle az említett Parochiális Ecclézsiának és ha 
az örménység Szentmiklósról elmenne ne tartozzék a megye visszafizetni 
a 120 idest százhúsz magyar forintokat és az örménység ne tartozzék az 
előbbeni contractus szerint semminemű appartamentumot és ecclézsiai 
Clenodiumot a kápolnához adni. Melynek nagyobb bizonyosságra adtam 
ezen kezem írásával és szokott pecsétemmel megerősített levelemet az ör- 
ménységnek futura pro ... Gyergy óúj faluban die 6 április 1717.” 8

A hívek számának növekedésével 1722-ben megújítják és megnagyob
bítják, vagyis kibővítik a kápolnát. Ezek után 1730. április 25-én leront
ják teljesen és hozzákezdenek a templom építéséhez.

AZ ÖRMÉNY TEMPLOM TÖRTÉNETE

A templom építése
1715-ben hirtelen meghalt Verzerescus Oxendius örmény püspök. Az 

örmények fölötti joghatóság ideiglenes gyakorlásával Antalfi János erdé
lyi római katolikus püspököt (1707-1712) bízták meg, aki 1726-ban The- 
odorovits Simont nevezte ki a gyergyószentmiklósi hívek plébánosának.

Theodorovits Simon azt tapasztalta, „hogy nincs alkalmas templomuk, 
mely befogadhatná a híveket, s méltó lenne istentiszteleteik szép szertar
tásaihoz.” 9 Theodorovits Simon 1729-ben Máriaczellbe készült. Mielőtt 
elindult volna összegyűjtötte híveit és arra kérte, hogy vegyék komolyan 
a templom építését, mert ha nem, többé nem tér vissza Gyergyószentmik- 
lósra, hanem Szamosújvárra fog letelepedni. Emlékiratában Theodorovits 
így számol be a bekövetkezendő eseményekről: „Elmenetelem után gyű
lést tartottak húsvét másodnapján Khosza Szahágián János segédlelkész el
nöklete alatt, s rá két napra Ábrahám Emmánuel és Lukácsi Jakab / Mik
lósé / kijelölték a templom helyét. Jánosi Lázár és Lukácsi Karácsony a 
hívek között megkezdték a gyűjtést és ők voltak a templomépítés vezetői 
a megkezdéstől (1730) a befejezésig (1733). Az alapkövet Zorger Gergely 
erdélyi püspök megbízásából Áki (atyhai) István alfalvi plébános, Gyer- 
gyó kerületi főesperese áldotta meg. Szongott Kristóf megjegyzi, hogy a
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templomépítés felügyeletét Oháneán Lázár és Lukácsi Miklós fia, Kará
cson vette át időközben.10 A templom három év alatt teljesen elkészült és 
1772. augusztus 24-én nagy ünnepélyességgel b. Baitay Antal erdélyi püs
pök (1760 -  1772) szentelte fel.” 11

A templom adományok segítségével épült fel. A Domus Históriában 
megjelenik az összes adományozó társulat és személy neve és az 58. ol
daltól a 62. oldalig teljed a névsor. Ez azért fontos, mert bizonyítja az egye
sületek meglétét már 1730-ban. Az adományozók között szerepel a „Szent 
Háromság” Legény Egyesület, mely 2676 forintot adományoz, a „Boldog- 
asszony” Tímár Társulat 1500 forintot, míg a „Szent István” Kántoregy
let 1274 forintot adományozott.

A névsor megemlíti a szamosújvári és erzsébetvárosi telepek adomá
nyát is, ebből pedig arra tudunk következtetni, hogy az örmény telepek egy
más között milyen viszonyt tartottak fenn. Szongott Kristóf közli Theodo
rovits Simon plébános levelét, melyben a templomépítéshez szükséges 
anyagiakért könyörög a szamosújvári hívekhez. A tanács a gyűjtés ered
ményével együtt küldte el a város adományát a plébánosnak. Ezután a Do
mus História felsorolja, hogy kiknek idejében épült a templom, ezzel pon
tos adatokat hagy az utókorra (a kijavított névváltozatokat Szongott Kri- 
tóf közölte a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomról szóló cik
kében az 1904-es Arméniában, ezeket zárójelben jelölöm):

„- A pápa: XII. Kelemen volt
-  VI. Károly német-római császár uralkodott
-  Zorger Gergely volt az erdélyi római katolikus püspök
-  Teodorovits Mihály az örmény főesperes
-  Teodorovits Simon volt az örmény katolikus plébános
-  A segédlelkész: Kósza János volt
-  A főgondnok Akoncz Tódor Kristófé (Gergely fia)
-  A bíró: Jánosi Lázár (Óhánneán Lázár)
-  A tanácsosok, szenátorok (12 esküdt és bíró):

Lukácsi Miklós
Ábrahám Luszig (Lukács)
Ábrahám István (kántor)
Vákár János Jakabé 
Ákoncz Emmánuel Kristófé 
Jánosi (Óhán) Márton
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Ákoncz János Kristófé 
Keresztes (Kristóf) János 
Mánya Izái (Márug Iszáj)
Thumán Jakab 
Ábrahám Emmánuel 
Ábrahám Tódor (tanács) jegyző

-  Egyletek vezetői: Ábrahám Ákszend 
(Ángszend, a tímártársulat elnöke)
Lukácsi Jakab (a tímártársulat alelnöke)
Kristóffi Kristóf (ifjak társulatának alelnöke)

-  Tanító: Cziffra Luszig Domonkosé (Donik Lukács)”12

A templom külseje
B. Szepesi Ignác, erdélyi püspök (1891-1827), 1823-ban tartott cano- 

nica visitatioja alkalmából kiadott okmánya így mutatja be a templom kül
sejét: „Szentmiklós északi részén, csaknem a házakon kívül áll a templom, 
cseréptetőzettel, csúccsal, kemény kőanyagból építve, kőpadimentummal. 
Hossza: 12 öl, szélessége: 5 és fél öl, 4 nagy ablaka 1 és fél ölnyi maga
sak, 2 ajtó vezet be a templomba: egyik délen, másik nyugaton. A sekres
tye az északi részen fekszik kis tomyocska alatt. Elég világos, de szűk.”13

Vofkori László a következő leírást közli: „az egyhajós keletek szen
télyű templomnak egyetlen északi oldalkápolnája van. Egyik támpillére 
meredek tetőhajlású, színes, hódfarkú cserepekkel fedett. Az egyik bástya 
padlásán megtalálták a középkori kápolnából származó gótikus oltár Má- 
ria-szobrát. A mintegy 20 méter magas gúla tetőszerkezetű, barokk vonal- 
vezetésű torony hajdan cseréppel, ma rézbádoggal fedett, kettős keresztje 
aranyozott.”14

A templom kapubástyákkal ellátott várfala 1748-ból való. Léstyán Fe
renc azt állítja, hogy „a templomot körülvevő lőréses bástyás kőkerítés 
egyesek véleménye szerint gótikus kori, mások szerint az 1730. évi épít
kezéssel egykorú.”15 Ezért tűnik az örmény templom erődtemplomnak. A 
csurgatott vakolatú, zsindelyfedésű kőfal lőréseit később befalazták, így 
csupán belülről látható az egykori lőrések helye. A várfal belső, ablakszerű 
mélyedéseibe 1750 táján készült mesteri domborművek és festmények vol
tak, azonban ma már nem tekinthetők meg. Vámszer Géza szerint ezek 
„művészi kivitelű stáció-képek”. 16
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A templomkertben számos homokkőből készült síremlék található, me
lyek helyi kőfaragók népies munkái lehetnek. Nagyon érdekes egy ammo- 
nitesteket tartalmazó mészkőből készült sírkő a templomkert kijárata kö
zelében.

A templomnak két tornya van. A nagy torony, melyben a harangok lak
nak, összefügg a templom épületével. Ebben a toronyban 5 harang volt ere
detileg, éspedig: volt egy nagyharang, mely a Szentháromság nevet viselte, 
és 7 mázsás volt. Az utána következő a Boldogságos Szűz nevét kapta és 
5 mázsás volt. Ezt a két nagyobb harangot 1779-ben öntötték, de valószínű, 
hogy akkor még nem szentelték fel a harangokat. A középső harang 2 és 
fél mázsás, Szent Gergelyről van elnevezve és 1744-ben öntötték. A kisebb 
1 mázsás, Szent Mihály tiszteletére 1743-ban öntötték. Ezt a két harangot 
Sztojka Zsigmond, erdélyi katolikus püspök (1749-1759) áldotta meg. Volt 
egy ötödik harang is, a haldoklók csengetyűje. Ezekről a harangokról Sze
pesi Ignác canonica visitatioja alkalmából kiadott okmányából tudunk.16 
Ugyanis „az 1848-49-es szabadságharc idején a harangokat az örmény kö
zösség ágyúöntés céljára eladományozta.”17 Vákár József, gyergyószent- 
miklósi örmény katolikus plébános ideje alatt történt egy harangbeszerzés 
is 1929-ben. Egy szép összeget összegyűjtvén három darab harangot ren
delnek a Fritz Kauntz nevű szebeni cégtől. A legnagyobb harang 565 ki
lós és G hangú. Felirata így szól: „Áldott emlékű lelkipásztorunk Görög 
Joachim c.kanonok iránti hálás kegyeletből, Szent Joachim tiszteletére ön
tették: a gyergyószentmiklósi hívek 1929-ik évben.”18

A középső harang 166 kilós és D hangú, felirata pedig így hangzik: „Is
ten dicsőségére, Szent Matild tiszteletére öntette: Özv. Mélik Istvánné, szül. 
Lázár Matild, 1929-ik évben ”19 A kis harang 77 kilós és G hangú. Felirata 
a következő: „Drága halottaink emlékére Világosító Szent Gergely tiszte
letére öntette: az örmény katholikus Hitközösség 1929-ik évben.”20 Ezek 
a harangok dicsőítik ma is az Úr nevét, amelyeket remek kézügyességgel 
Zárug Aladár szólaltat meg minden délben és minden nap misére hívják a 
közösséget.

A templom belseje
Tusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök 1930-ban megállapította, hogy 

„a gyergyószentmiklósi örmény templom falai jó karban vannak, de nin
csenek díszítve ... Szószékje fa, a négy evangélista szobrával.”21 „A temp
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lom ékessége a barokk szószék, a fő- és mellékoltárok, valamint Világo
sító Szent Gergely 1752-ben készült oltárképe.”22 A XVIII. századi keresz
telőkét négy sarkában faragott női alakok az életkor változásait, a szentelt
víztartó 4 alakja pedig az évszakok váltakozását jelképezik.

Tusnádi Kovács Miklós püspök beszámolójában megemlíti a templom 
tulajdonában lévő hat változatú orgonát is. A Domus História a követ
kezőket jegyzi meg ezzel kapcsolatban: „Bár az örmény szertartás keleti 
jellegénél fogva az orgonát nem ismeri, hanem liturgiáját e célra betaní
tott énekkar közreműködésével tölti ki, mely kezdettől végig felváltva végzi 
az áldozó pappal a szentmise kéréseit, imáit, zsoltárait, őseink igen jó ér
zékkel és nemes ízléssel bevezették az orgona használatát már az új temp
lom építése alkalmával.”23

Tehát az eredeti orgona hat változatú volt. Közben a Legény Egyesü
let a határőrség zenekarát szerződtette, hogy az énekes szentmiséket ün
nepélyesebbé tegye. 1879-ben Fogarasy püspök segítségével Merza Antal 
örmény plébános és a Legény Egylet új orgonát vásárol Vass József, or
gonaépítőtől. Az orgonát 1879. december 10-én be is szerelték. Az új or
gona működtetése után a templomi zene kiszorult olyannyira, hogy „csu
pán a Legény Egyesület szándékaiért végzett szentmisék előtt és után ját
szottak egy marsot, melyért díjazást is kaptak.”24

1883-ban Novák János kántor elkészítette az örmények énektárát, de 
ezelőtt Vákár Kristóf örmény betűkkel írta össze két kötetben az istentisz
teleteknél használt énekeket. Tulajdonképpen ezt írta le Novák János is ma
gyar betűkkel.

1901-ben Vákár István és fiai felajánlottak egy új orgonát, amit 4000 
forint értékben Rieger Ödön és Fiai budapesti cég készített. A régebbi or
gonát a csíkdelnei egyházközség vásárolta meg 600 forintért. 1917. októ
ber 27-én a világháború alkalmából az új orgona homloksípjait hadi célra 
rekvirálták. De 1923-ban Vákár József plébános ideje alatt az orgonát új 
sípokkal és redőnyzárral szerelték fel. Vákár József, aki tulajdonképpen a 
Domus História szerzője volt, megemlíti, hogy a tanácsnak gondja volt 
arra, hogy az örmény szertartási énekeken kívül „meghonosítsa a magyar 
népénekeket, nyomtatott énekes könyveket szerzett be, melyek ma is a pa
dokba kitéve az énekkedvelő közösségünk rendelkezésére állanak. A na
gyobb ünnepeken a templomi vegyes énekkar ragadja magával és teszi fen
ségessé a liturgiát.”25
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Ma pedig létezik kórus és az örménymiséken (főleg az örményekért 
végzett gyászmiséken) örményül énekelnek énekeskönyveikből. Tudjuk, 
hogy utoljára Fogolyán Miklós atya szerkesztett és sokszorosított imádsá- 
gos és zsoltáros füzetecskéket.26

Az orgona alatt látható az 1710-es évekből származó körmeneti zász
ló, melyet 1990-ben restauráltak. Ez az egyedüli restaurált tárgy a temp
lomban, minden más berendezési tárgy eredeti állapotában őrződött meg. 
A körmeneti zászlót Jakobovits Miklós festőművész restaurálta.

Tusnádi Kovács Miklós, erdélyi püspök beszámolójában így folytatja 
a templom bemutatását: a templom négy oltárral rendelkezik, a főoltár De 
Nativitate B. Máriáé Virgine nevet viseli, a második oltár Szent Gergely, 
a harmadik Szent István vértanú, míg az utolsó oltár Szent Kajetán nevét 
hordozza. „Valamennyi kőből készült és konszekrálva vannak. Vannak 
gyertyatartók is, a tabemákulum zárva áll, az oltárok rendesen vannak öl
töztetve. Öröklámpa van, de nem mindig ég, a templom falain képek füg
genek: Boldogasszony, Jézus keresztje, Szent Vendel és más szentek.”27 A 
püspök nem beszél a keresztúti képekről. A keresztét eredetileg festett fa- 
faragványai az 1750-es évekből származnak.28 Tusnádi püspök beszámo
lója szerint a templom a következő szent ereklyékkel rendelkezett:

Szent András apostol, Szent István első vértanú
Szent Balázs püspök, Szent Alajos
Szent Pongrátz vértanú, Szent Péter és Pál,
Szent Anasztázia vértanú, A szent kereszt,
Szent Proszper vértanú, A Boldogságos Szűz Mária 
ruhájából,
Nagy Szent Gergely pápa, Szent Fülöp ruhájából,
Aranyszájú Szent János vértanú, Borromei Szent Károly 
Szent Jeromos, Szalézi Szent Ferenc,
Szent Lőrincz vértanú, Ricci Szent Katalin,
Szent József, Mária jegyese, Cort. Szent Margit ruháiból.

„Mindezekről hiteles okirat tanúskodik, Leucaniusz János pápai pre- 
látus aláírásával, 1766 szeptember 29.-i dátummal Rómából kiadva. A 
szent ereklyék kis ezüst szelencébe vannak egyenként és csoportosan is 
zárva és selyemmel átfogott pecséttel lezárva.”29
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A festett mennyezet Szirmai Lajos festőművész és Altenbucher Hen
rik alkotása (1889). A csillárok és kandeláberek az 1880-as évekből szár
maznak, az ólomkeretes festett üvegből készült vitrálok 1896-ban készül
tek.

Összegezve azt kell elmondani, hogy a gyergyószentmiklósi örmény 
szertartású római katolikus templom egyetlen oldalkápolnával rendelkező 
barokk stílusú építmény. Az épület belső berendezési tárgyai felbecsülhe
tetlen művészeti értéket képviselnek. Ezenkívül értékesek a miseruhák is, 
melyek közül több az 1770-es évekből származik. Az egyik paláston, mely 
állítólag 1725-ből származik, örmény szöveg látható és leolvasható az ado
mányozó neve is. Tusnádi püspök beszámolójában azt is megemlíti, hogy 
milyen búcsúkat engedélyezett Nagy Szent Gergely pápa. A búcsúkat en
gedélyező okiratot Piusz pápa közvetítette és a következő búcsúkat tartal
mazza: „Szent Alajos napján, Boldogságos Szűz Mária születésekor, Szent 
István vértanú napján, Szent József napján, Szent Gergely ünnepén és év
közben választott bármely két napon.”30 A gyergyószentmiklósi örmények 
komolyan vették ezeket az alkalmakat a búcsú elnyerésére.

Megismertük a templom felépítésének történetét, művészeti értékeit, 
de ugyanilyen fontos megismerni a templom kerítésének és az örmény te
metőnek a történetét is, amire egy másik előadás keretében kerítünk majd 
sort.

JEGYZETEK

1 vö. TM., 215 (Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza)
2 D.H., 54 (Domus História)
3 VÖ. SZONGOTT Kristóf, A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom in 

ARMÉNIA, Szamosújvár 1904, 226.
4 TM., 215
5 D.H., 55
6 VÖ. LÉSTYÁN Ferenc, Megszentelt kövek, 1., Kolozsvár 1996, 208.
7 VÖ. VESZÉLY Károly, Erdélyi egyháztörténelmi adatok, 1, Kolozsvárt 1860, 124
8 D.H., 55-56
9 D.H., 57
10 SZONGOTT Kristóf, A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom, in 

ARMÉNIA, szerk. Szongott Kristóf, Szamosújvárt 1904, 236.
11 Vö. D .H.,58.

94



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

D.H.,62 
uo. 63.
VOFKORI László, i.m., 167.
LÉSTYÁN Ferenc, i.m., 208.
VÁMSZER Géza, Csík vármegye településtörténete, Csíkszereda 2000, 129. 
Vö. D.H., 63
Gyergyószentmiklósi templomok, Gyergyószentmiklós 1999, 6.
Vö. D.H., 210.
Vö. Uo., 210.
D.H., 63.
VOFKORI L., i.m., 167.
D.H., 90 
uo., 91. 
uo., 93.
VÖ. Fogolyén Miklós atya életpályája. In ARMÉNIA, magyarörmény időszaki 
szemle, szerk. Keresztes Zoltán, Kolozsvár 1. évf. 1992, 2.
D.H., 64.
VÖ. Gyergyószentmiklósi templomok, Gyergyószentmiklós 1999, 6.
D.H., 64.
D.H., 65.

95



Kiss Tibor
BBET történelem -  könyvtár szak végzős hallgatója -  Kolozsvár

AZ ÖRMÉNY KULTÚRA KOLOZSVÁR KÖNYVTÁRAIBAN 
ÉS A LEVÉLTÁRBAN

E szakdolgozat témája a Kolozsváron fellelhető, örményekről és örmények 
által írt könyvek, kéziratok annotált bibliográfiája. A dolgozatban megje
lenő munkák, feltételezésünk szerint, csak csekély részét képezik a tulaj
donképpeni állományok anyagának és további kutatásra várnak. A köny- 
vészet nem exhausztív (nem ölel fel minden égyes örményekkel foglalkozó 
könyvet).

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy bibliográfiánk nem Korbuly Domon
kos művén alapszik, hanem saját elhatározásunk szerint történt, sőt, jóval 
csak a kutatás elindítása után értesültünk e munka létezéséről. Korbuly csak 
a magyar nyelvű könyvekre fektet hangsúlyt és csak azok szerepelnek 
könyvészeiében, míg e dolgozat az idegen nyelvű dokumentumokat is tár
gyalja. Biblográfiánk nem terjed ki a folyóiratok tartalmi (feldolgozására) 
feltárására.

Felhasznált módszerként az Egyetemes Tizedes Osztályozás által nyúj
tott lehetőségeket használtuk ki. A régi és ugyanakkor az újabb E.T.O. se
gítségével kerestük meg a dolgozatban feltüntetett könyveket. Az ismer
tebb írók nevére (Szongott Kristóf, Herrmann Antal, Merza Gyula, Luká
csi Kristóf és a nagy román armenológus, H. Dj. Siruni) rákerestünk a be
tűrendes katalógusokban, adatbázisokban..

A kutatás Kolozsvár három nagy könyvtárának állományában folyt, 
mert a Kolozsváron fellelhető líceumok, középiskolák, iskolák könyvtárai 
és a Megyei Könyvtár (az eléggé friss anyaguk miatt és mivel nem tarto
zik e téma gyűjtési körükbe vagy elenyészően kevés könyv van e témában; 
ami megvan az úgyis csak dublum -  feltételezésünk szerint) nem kecseg
tetnek ilyen tárgyú könyvekkel.

A Román Nemzeti Levéltár, a Román Akadémia Könyvtárának anyaga, 
mondhatnánk, elenyésző ahhoz képest, amit a Központi Egyetemi Könyv
tár tartogatott számunkra. Ennek magyarázata, hogy a volt Erdélyi Mú
zeum Egyesület könyvtárának jelentős része is itt található. Ez az anyag-
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és dokumentumtömeg még akár komoly armenológusok számára is kelle
mes meglepetéseket tartogathat.

Az Egyetemi Könyvtár-beli kéziratok (akkor is, ha nem tudtuk beírni) 
csak egy kis ízelítő mindabból az írásos dokumentum- kincsből, amely Er- 
délyszerte az örmény városok és falvak eldugott zugaiban megtalálható. Az 
örmény nyelvet ismerő számára ezek a dokumentumok aranyat érnek. Na
gyon fontos információkat hordozhatnak az erdélyi örménység és magyar
örmény ség szempontjából és akár egy új megvilágításba is helyezhetik az 
örmény letelepedést.

A következőkben szeretnék néhány könyvet kiragadni dolgozatomból 
és egy pár szóban elemezni őket.

A Levéltár érdekes gyűjteménye Gábrus Zakariás hagyatéka. Össze
sen 63 kézirat és nyomtatvány. A kéziratok többsége magán viseli a tulaj
donos kézjegyét, hármat személyesen Gábrus írt. Czecz Gergely sárga fü
zete kiválóan tükrözi a 18-19. századforduló kultúráját, főleg a nyelvi sok
színűséget Erdélyben, ahol kötelező a latin, német nyelv ismerete a magyar 
mellett.

A nyomtatványok közt van az egyik legrégibb általam feldolgozott 
könyv, Clemens Galanus ,jegyzőkönyve” 1657-1690-ből. Yephrem Zage- 
dean örmény-török szótára kelti fel figyelmem. Kérdés merül fel bennem: 
honnan és miképp, de főleg miért került Gábms könyvtárába? Talán Örmény- 
országba készült őseihez és ezért szerezte.be a legfrissebb útleírást is? Se- 
rabios Jeminian francia-örmény-török szótára is ezt a célt szolgálta volna?

Euripidész tragédiái ógörögül arra engednek következtetni, hogy Gáb
rus ismerte e kihalt nyelvet is.

Az Egyetemi Könyvtár legrégibb könyve kutatásom szempontjából 
Erasmus Froelich háromrészes vitairata, amelyet Trattner János Tamás 
nyomtatott 1754-ben Bécsben. A nyomdász könyv- és nyomdatörténeti 
szempontból jelentős, a Bécsben alapított vállalkozás Magyarországra is 
kiterjedt.

A következő kétkötetes munka érdekessége a szerző megállapításából 
ered, mely szerint ez lenne az első munka az örményekről Európában. Sa- 
int-Martin „Történelmi és földrajzi emlékek Örményországból” című műve 
1818-ban jelent meg. Ha csak a történelmi részt vesszük elsődlegesnek, ak
kor biztosan második helyezést érdemel, ugyanis Sancian Michael „Örmé
nyek története” Velencében már 1811-ben megjelent.
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Lukácsi Kristóf neve és munkája nagyon ismert. Szerencsém volt négy 
könyvét kézbevenni. Tudomásom szerint a latin nyelven íródott erdélyi ör
mények története az első ilyenszerű próbálkozás 1859-ben. Az elsődleges
ség irodalomtörténeti szempontból Neumann Károly Frigyest illeti, akinek 
a művét Avéd Jakab fordította le magyarra és Pesten látott napvilágot 1869- 
ben.

A Jakutgián-Vásady örmény nyelvtan is az első 1876-ban. Tovább la
pozva felkelti figyelmem Chorenei Mózes munkája Szongott Kristóf for
dításában, amely nemrég jelent meg átdolgozva és a mai nyelvhasználatra 
átültetve. Szongott Kristóf több munkáját fedezem fel bibliográfiámban, 
Szamosújvár monográfiáját, a Genealógiát, a Korbuly-családról szóló ta
nulmányát és a halála alkalmával kiadott megemlékező kötetet.

A franciára átültetett örmény kódex nem az egyedüli, amit kutatásom 
során kézbe vettem. A jogi egyetem könyvtárában található egy 13. szá
zadbelijogászati kódex örmény nyelven és párhuzamos német fordításban, 
második kötete magyarázatok jegyzéke. Ez a jogi vonatkozású kódex ér
dekes módon kimaradt a bibliográfiából.

Az angol, francia és német könyvek nagy része az 1915-ös deportáci- 
ókkal foglalkozik és nem egy közöl hivatalos okmányokat arról. A legér
dekesebb Teilirian Salamon tárgyalásának a német kiadása, amelyben az 
ügy menete elejétől végig megtalálható.

Nem elhanyagolható a román orientalista H. Dj. Siruni által írt cikkek, 
rövid ismertetők jegyzéke sem, amelyekben történelemtől kezdve nyelv
tanig minden téma megtalálható. A legtöbb örmény irodalom azonban 
orosz nyelvű az Egyetemi Könyvtárban.

A kéziratok egy részén Zacharia Wertan de Donogan ex librise szere
pel, 1809-es évszámmal. Megtalálván Klemenschitz Chlinitzi Antal Örmé
nyország történelmével foglalkozó kéziratát, érdekes ötlet jutott eszembe. 
Jó lenne, részletekben vagy akár könyvecske formájában megjelentetni. Ha 
ez igen költséges lenne, CD-ROM-on is megoldható. A lényeg az, hogy az 
enyészettől meg kéne védeni. Ugyanez érvényes Imre Eszter versére is. Ha 
arra gondolunk, hogy a kéziratok unikumok...

Az előszóban említett feldolgozás folytatható és egy tüzetesebb kuta
tás esetén érdekes és igen szép eredményekkel kecsegtetnek.
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KOLOZSVÁRI LEVÉLTÁR
GABRUS ZACHARIAS HAGYATÉKA

Ki volt Gábrus Zakariás ?
E nagyon rövid életrajzi összefoglaló arról az emberről szól, akinek a 

könyveit egy külön gyűjteményben kaptuk meg a kolozsvári levéltárban.
Gábrus Zakariás szamosújvári tanító 1794-ben született, augusztus 18.- 

án. A papi karriert ott kellett hagyja kis termete miatt. Szamosújváron adó
író biztos lesz, majd 1818-tól tanító. A 42 év alatt 2500 gyermeket taní
tott. Kiváló ember, nagyon sok területen alkot, szótárt ír, festő, tudós, bútor- 
tervező és -kivitelező, 2 földgömböt készít, miseruhát. Irodalmi munkássága 
is jelentős, leltározza az örmény könyvtárt. 1859-ben tanít utoljára. A város 
arany érdemkereszttel tünteti ki. 1870. április 27- én hunyt el.

I. KÉZIRATOK *

1. [s.l.], [s.a.]. kb. 100 oldal, B4
Ima- és prédikációs gyűjtemény; Magyar Királyság demográfiai hely
zete a végén (latin nyelven); furcsa meteorológiai jelenségek 1817- 
1838 között; magyar nyelven; három írás különböztethető meg (108)

2. kb. 200 oldal, számozatlan, A3;
Étkezési és orvosi receptek; házi és mezőgazdasági javaslatok; mate
matika feladatok leirása; tartalma is van; 1/3- át Zacharias Gábrus írta 
1830-1840 között; magyar, latin és német nyelven (102)

3. kb. 200 oldal számozatlan; B4
1840-1874 közötti örmény naptár; részlet; nem biztos a kézirat jellege 
(128)

4. Zakharija, Gabrusjan. -  Kirch astvacaji nachachaluthiun. [s.l.], 1853.
I. kötet: 566 oldal; 20x30 cm (99) II. kötet: 566 oldal; 20x30 cm (100) 
„Az égi gondviselés könyve” ; Franciskos Androjan életrajza (1454- 
től)

5. Zacharias, Gábrus. -  Megjegyzések Renan Ernőről, Jézus ellenségéről. 
Szamosúj vár, 1864. 624 oldal, A4
Biblia igazának megvédése teológiai szinten; magyar nyelven; latin és 
görög idézetekkel (101)

* s.n. = név nélkül; s.l. = kiadási hely nélkül; s.a. = évszám nélkül
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6. Zacharias, Gabrus. -  Oleum et operám perdidi. Szamosújvár, 1867.120 
oldal, 30 íro tt; B5
Napló (aug.-szept.1867); beszélgetések barátokkal magyarul, saját 
gondolatok örményül (104)

7. [s.l.], [s.a]. kb. 100 oldal, B4
Czecz Gergely által írt sárga füzet; irodalmi és filozófiai írások 
(klasszikus és modem); anekdoták; személyes dolgok (végrendelet ter
vezete); 1876-1889 között kiegészítve; latin, magyar és német nyelven 
(109)

8. kb. 130 oldal, B4; Zacharias Gabrus Írása
Állam- és társadalomelemzés; ideális helyzetek; magyar nyelven; la
tin idézetekkel (103)

n . NYOMTATVÁNYOK

1. Galanus, Clemens. -  Conciliationis Ecclesiae Armeniae cum Romana.
I. kötet Róma, 1690; 531 oldal, A4 (160) n. kötet Róma, 1657; 487 ol
dal számozva és 100 számozatlan, A2 (106)
Örmény és latin nyelven (I. kötet); örmény és magyar nyelven (II. kö
tet); pátriárkák döntései, jegyzetei

2. Borthol, Andon. -  Kirk molothanc. Velence: [s.n.], 1720.487 oldal és 
illusztráció; 30x20 cm
„Szenvedések könyve”; Jézus szenvedéseinek története; 2 példány van 
belőle (148, 149)

3. Varkh Surpun Krikori Lusavorcin. -  Velence: Szent Lázár Mechitarista 
Gyülekezet, 1743. 328 oldal, B4
„Világosító Szent Gergely élete” (111)

4. Agnecvo, Zakharia. -  Kirkh hrasic amenomeal. Velence: [s.n.], 1772. 
634 oldal újrakötött; B4
„Csodák minden napra”; örmény naptár (139)

5. Saghmos Tavithi. Velence: Örmény Katolikus Kiadó, 1789. 328 és 40 
oldal illusztrációkkal; B4
„Dávid király énekei” (153)

6. Kjuver, Stephanos. Velence: [s.n.], 1802. 652 oldal; B4
„A világ négy része: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika”; földrajz (164)
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7. Velence: Szent Lázár Mechitarista Gyülekezet, 1805. Kb. 1500 oldal, 
A4
„A megváltás története (Az Ó- és Új- Testamentum szent könyve)”; 
minden fejezetnél új oldalszámozás (115)

8. Agonc, Stephanos. -  Badmuthiun deanin Mekhitar Sepasdaciac rapun- 
dabedi yev appaji. Velence: Mechitarista Gyülekezet, 1810. 336 oldal 
illusztrációkkal; 30x20 cm
„Szebasztiai Mekhitar teológus és apát története”; örmény és latin nyel
ven (145)

9. Sancian, Michael. -  Badmuthiun hajoc. Velence: [s.n.], 1811. 497 ol
dal, 40x30 cm
„Örmények története” (110)

10. Avekerean, Mgrdic. -  Daregan arackh. Velence: Mechitarista Gyüle
kezet, 1825. 592 oldal; B4
„Napi olvasmány az egész évre”; örmény egyházi naptár; vallásos el
beszélések minden napra (127)

11. Vosgean, Kevork. -  Badmuthiun varkhe Medzin Gozdandinosi inkh- 
nagali. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 1826. 298 oldal, B4
„Nagy Konstantin életének története” (117)

12. Thomodzean, Yeghia. -  Khrisdosagan vidaji. Velence: Mechitarista 
Gyülekezet, 1832. 429 oldal; 10x20 cm
„Krisztus életének útjai” (162)

13. Khrisdoneagan vardabeduthiun. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 1834. 
„Krisztus papsága”; katekizmus; bejegyzés: „Irta Gabrus Zachar” (116)

14. Karakasian, Madathia. -  Usmanc. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 
1835. 366 oldal; B4 (136)

15. Likhnorean, Alphonsos . -  Sireloj Zjisus. Velence: Mechitarista Gyü
lekezet, 1835. 464 oldal, B4
„Isten szeretete” (122)

16. Musadean, Hovhannes. -  Diezeragan badmuthiun. Bécs: Mechitarista 
Gyülekezet, 1841. 520 oldal vágatlan; A2
„Világtörténelem” (143)

17. Pazmaveb. Velence: Mechitarista Gyülekezet, 1845. 384 oldal illuszt
rációkkal; A4
Állattan és növénytan; folyóirat; 1845- ös év; évi kiadvány (144)
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18. Hovneanean, Levon. -  Kiduthiun derutheane Yevsobac. Bécs: Mechi- 
tarista Gyülekezet, 1847. 425 oldal vágatlan; B4
„Európa gazdasága” (155)

19. Hajrenasiruthiun. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 1849. 36 oldal; B4 
„A dalok szeretete”; versek (132)

20. Nor ajppenasan tbradanac dghoc hamar. Velence: Mechitarista Gyüle
kezet, 1850. 280 oldal és illusztráció; B4
„Új ábécéskönyv a fiúiskoláknak” (151)

21. Zagedean, Yephrem. -  Nor parpararam hajeren- dadgeren. Bécs: [s.n.], 
1850. 466 oldal; B4
„Új örmény- török szótár” (156)

22. Danabarhorduthiun i Hajasdani. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 1851. 
163 oldal vágatlan; B4
„Útleírás Örményországon keresztül” (154)

23. Hovranean, Levond. -  Medzu Nersos yev Hajasdani vraj. Bécs: Me
chitarista Gyülekezet, 1851. 82 oldal, B4
„Nagy Nersosról és Örményországról”; füzet (126)

24. Kalliagan, N. -  Arevelean hisadagakimer. Bécs: Mechitarista Gyüle
kezet, 1851. 90 oldal; B4
„Keleti krónikások” (137)

25. Katheghpedzean, Hovseph. -  Badmuthiun madenakruthiun hajoc. Ve
lence: Mechitarista Gyülekezet, 1851. 640 oldal vágatlan, B4
„Az örmény irodalom története” (123)

26. Sibilean, Geghemes. -  Drtadac arandznanale. Bécs: Mechitarista Gyü
lekezet, 1851. 51 oldal; B4 (133)

27. Gatherdzean, Sámuel. -  Cors yeghanagnere. Bécs: Mechitarista Gyü
lekezet, 1852. 380 oldal vágatlan; B4
„Négy évszak”; természettudományos tankönyv (134)

28. Thomean, Sahag. -  Ardavazdaj varkhru vacheane. Bécs: Mechitarista 
Gyülekezet, 1852. 84 oldal; B4
„Ardavazd élete és törekvései” (131)

29. Jeminian, Serabios. -  Barakirkh.. yerekhlezujan kalleren-hajeren-dad- 
geren. Bécs: [s.n.], 1853. 1385 oldal; B4
„Hármas szótár francia-örmény-török”; latin és örmény betűkkel 
nyomtatva; török szavak örmény kurzívval (140)
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30. Lojolaj, Iknadios. -  Havideanagan genac / Fordította Bedros Minas- 
sean. Velence: Mechitarista Gyülekezet, 1854.
„Loyolai Ignác. -  Az örök élet parancsa” (130)

31. Dzaghikean, Mesrob. -  Bedros Medz zev ir norokuthimmer. Bécs: Me
chitarista Gyülekezet, 1856. 254 oldal; B4
„Nagy Péter és reformjai” (150)

32. Novridzenean, Parseg. -  Phordzaragan pnakiduthiun gam Fizika. Ve
lence: Mechitarista Gyülekezet, 1856. 500 oldal és illusztráció; A4 
„Természeti kísérletek tudománya vagy Fizika” (147)

33. Spitzbergi navagocealnere. Bécs: Mechitarista Gyülekezet, 1857. 245 
oldal vágatlan; 20x15 cm
„Spitzbergi hajóépítészet” (163)

34. Avkerean, Nigolajos. -  Endhamur badmuthiun. Bécs: Mechitarista 
Gyülekezet, 1861. 384 oldal; B4
„Egyetemes történelem”; Ázsia, Európa, Afrika története Perzsia eles- 
téig (142)

35. Borinol, Andon. Velence: Mechitarista Gyülekezet, 1861.454 oldal új
rakötött; B4
Irodalmi- és örök naptár horoszkóppal (141)

36. Kafdarean, P. -  Kidutjhiun n korcatruthiun. Velence: Szent Lázár Me
chitarista Gyülekezet, 1861. 185 oldal vágatlan, B4
„Tanítások és gyakorlatok”; örmény iskolai tankönyv (113)

37. Hovanean, Boghoz. -  Tasdiraguthian kiduthiun. Velence: Mechitarista 
Gyülekezet, 1862.
„A tanítás tudománya” (129)

38. Ajdenean, Arsen. -  Kunagan keraganuthiun aschoropar. Bécs: [s.n.], 
1866. 502 oldal; B4
„A modem örmény nyelv összehasonlító nyelvtana” (152)

39. Euripidis tragoediae cum fragmentis. Nova editio. Lipcse: Augustus 
Witschel, 1866.1. kötet kb. 100 oldal; 20x15 cm (157) II. kötet kb. 100 
oldal; 20x15 cm (158) ü l. kötet kb. 100 oldal; 20x15 cm (159) 
Euripidész tragédiáiból részletek ógörög nyelven

40. Hamparean, Jevkeneos. -  Vadarakiduthiun. Bécs: Mechitarista Gyüle
kezet, 1867. 498 oldal vágatlan; B4
„Kereskedelem és áruismeret” (135)
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41. Zacharias, Gabrus. -  Scuta heraldica totius mundi imperiorum, regno- 
rum, principatuum, provinciarum, ducatuum, ac comitatuum insignia 
in se continentia. Szamosújvár: Typis typographiae Gr. Cath. Dioce- 
sanae, 1867. 300 oldal, II. kötet II fasciculus
Heraldikai munka része létező és nem létező címerekről; rajzokkal 
(298 címer, 144 zászló); befejezetlen; Szongott Kristóf szerint 4 kö
tetes mű része (105)

42. Barileaj, A. H. -  Ara keghecig. Velence: Mechitarista Gyülekezet, 
1876. 487 oldal, B4
„A szép Ara”; történelmi dráma (121)

43. Karadzean, M. -  Badmuthiun hajoc. Konstantinápoly: Hovseph Kava- 
pean, 1880. 282 oldal újrakötött; A4
„Örmény történelem”; 3 lap kézzel írott örményül és magyarul (talán 
Szongott Kristóf írása) (146)

44. Haguthedzean, Haruthiun. -  Badmuthiun hiv yevnor gedagamoc. Bécs: 
Mechitarista Gyülekezet, 1881.
„Az Ó- és Új-Szövetség története” (119)

45. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 826 oldal
Török nyelvű örmény betűkkel nyomtatott Új-Testamentum (107)

46. kb. 60 oldal, B4
Örmény katolikus katekizmusi részlet (112)

47. kb. 300 oldal, B4
„A tanácsos lánya”; mesekönyv részlete (114)

48. kb. 100 oldal vágatlan, B4 
Állattan; tankönyv; részlet (124)

49. Kármán és X bárónő levelei. Kb. 100 oldal vágatlan és 2 levél; B4 
Bejegyzés: „Saját gyártmányú papíron nyomtatta Sommer Lipót Bécs- 
ben”; magyar nyelven (125)

50. kb. 100 oldal vágatlan; B4 
Vallás tankönyv; részlet (161)

51. Kempadzija, Thoma. - Hamakedzimanen Khrisdosi. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
440 oldal, 20x1 Ocm
„Kempis Tamás. -  Krisztus követése” (118)

52. Khusnerean, H. -  Arlagekh caghkhaghekh. Velence: Mechitarista Gyü
lekezet, [s.a.]. 107 oldal, B4
„Válogatott mesék”; verses mesék állatokról (120)
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54. Therdzimanean, Hamazaseb. -  Badmuthiun hajoc. [s.l.]: [s.n.], [s.a.]. 
357 oldal; B4
„Az örmény nép története”; Kr.e. 2107 - Kr.u. 1365; kérdéses a nyom
tatás jellege (138)

A LEVÉLTÁR KÖNYVTÁRA

1. Merza, Gyula. -  Úti emlék a tavak országából. Kolozsvár: Gombos és 
Sztupjár, 1895. 38 oldal; 20 cm
Svájc rövid ismertetője (11414)

2. Merza, Gyula. -  Az örmény betelepülés története Magyarországon és a 
szamosújvári örm.- katholikus püspöki, illetőleg vikáriusi szék. Vác: Első 
váci sajtó, 1913. 13 oldal; 25 cm
Merza Gyula két cikkének kivonata az „Armenia” 1913-as évfolyamá
ból (II4779)

3. Ingigian, Hugas. -  Márturii armenesti despre románi. Valahia si Mol- 
dova. Eialetele guvemate de principi stráini / Cu o prefa^á de H.Dj. Si- 
rouni. Bucuresti: Cultura Napion alá, 1929. 62 oldal; 24 cm 
Havasalföld és Moldva története örmény forrásokkal egybefűzve (II 
2216)

4. Bals, G. -  Influences arméniennes et géorgiennes sur l’architecture ro- 
umaine. Válenii-de-Munte: Datina Románeascá, 1931. 17 oldal 71 
fényképpel és rajzzal; 33 cm
Örmény és grúz hatások a román építészetre ( I I I104)

5. Decei, Aurél. -  Románii din veacul al IX- lea páná ín al XIII- lea in 
lumina izvoarelor armenesti. Tezá de doctorat. Bucuresti: Imprimeria 
Natjionalá, 1939. 197 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Doktori disszertáció a román középkorról örmény források alapján (II 
854)

6. Merza, Gyula. -  A kolozsvári „Nemzeti (Magyar) Kaszinó” és elődin
tézményeinek százéves története. Kolozsvár: Minerva, 1940. 55 oldal; 
23 cm
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A KOLOZSVÁRI KASZINÓ TÖRTÉNETE (II4809) 
KOLOZSVÁRI EGYETEMI KÖNYVTÁR 

TÖRZSGYŰJTEMÉNY

1. Froelich, Erasmus. -  Dubia de minnisari aliorumque Armeniae regum 
numis et arsacidarum epocha nuper vulgatis. Viennae: Typis Joannis 
Thomae Trattner, 1754. 106 oldal; 21 cm
Háromrészes történelmi vitairat (332168)

2. Saint -  Martin, M J. -  Mémoires historiques et géographiques sur 1’Ar- 
ménie. Paris: Imprimerie Royale, 1818.1. kötet 450 oldal; 22 cm II. kö
tet 519 oldal; 22 cm
Szerző szerint első mű Európából, ami az örményekről szól; Nagy- és 
Kis- Örményország földrajzi leírása tájegységekre bontva; örmény ve
zetők; emlékezések alapján ír ezekről; különböző Örményországot be
járt vagy ismerő emberek művei jegyzetekkel ellátva (238701)

3. Örmény és magyar A,B,C könyvetske. Szamosújvár: [s.n.], 1834. 56 
oldal; 20 cm
Örmény ábécéskönyv (110534)

4. Lukácsi, Christophorum. -  História armenorum transsylvaniae a pri- 
mordis gentis usque nostram memóriám e pontibus authenticis et do- 
cumentis antea ineditis. Viennae: Typis Congregationis Mechitharis- 
tichae, 1859. 149 oldal; 25 cm
Erdélyi örmények története a bevándorlástól 1800 körűiig eredeti do
kumentumok alapján (56076) (Akadémia is)

5. Lukácsi, Kristóf. -  Emlékezetek az erdélyi örmények múlt életéből. 
Bécs: Mechitarista nyomda, 1859. 32 oldal; 23 cm
Lukácsi Kristóf beszéde 1858, Világosító Szent Gergely ünnepén; rö
vid ismertetője az örmény múltnak (85950, 37499) (Akadémia is)

6. Lukácsi, Kristóf. -  Adalékok az erdélyi örmények történetéhez. Ko
lozsvár: Róm. Kath. Lyceum nyomdája, 1867. 82 oldal; 22 cm 
1859-es könyv kiegészítése új adatokkal (47759) (Akadémia is)

7. Avedichian, Gábrielé Dott. -  Sulié convenzioni fatte ai libri ecclesias- 
tici armeni nell’ anno 1677. Venezia: Tipográfia armena di S. Lazzaro, 
1868. 424 oldal; 24 cm
Az örmény egyházi könyvek restaurálásáról szóló könyv (124834)
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8. Neumann, Károly Frigyes. -  Az örmény nemzet irodalomtörténetének 
kísérlete. A mechitaristák művei után / Magyarra fordította és átdol
gozta Avéd Jakab, tanárjelölt. Pest: Bartalits Imre, 1869. 145 oldal; 23 
cm
Örmény irodalom története századonként (61244, 43264) (Akadémia 
is)

9. Lukácsy, Kristóf. -  A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. 
Eredeti örmény kútfők után. Kolozsvár: Róm. Kath. Lyceum nyom
dája, 1870.1. könyv VII és 147 oldal; 24 cm, II. könyv 254 és XXIII 
oldal; 24 cm
I. könyv: örmény irodalom története; II. könyv: magyarok ősei eredeti 
örmény dokumentumok alapján (38038, 230457, 100074, 166251)

10. Jakutgián, P. Verthánesz ; Vásady, Gyula. -  Gyakorlati örmény nyelv
tan. Egy új tanmódszer alapján, mely szerint örmény nyelven olvasni, 
írni és beszélni a legrövidebb idő alatt alaposan megtanulhatni. Ve
lence: Mechitarista Társulat betűivel 1876. 191 oldal; 19 cm 
Örmény nyelvtan; magán és iskolai használatra; örmény és latin betűk
kel nyomtatva (327992)

11. Issaverdens, James. -  Armenia and the Armenians: Being a sketch of 
its geography, history and church. 2nd edition. Venice: Armenian Mo- 
nastery of St. Lazarus, 1878. 410 oldal; 17 cm
Örményország földrajza, történelme (Kr. e. 2540 -  Kr. u. 1862), egy
háza (343719)

12. Boré, Eugéne. -  Armeniea sau istoria §i descrierea religiunei, moravu- 
rilor etc. / Traducere §i in parte prelucrare de St. Iacob- Cerkez. Ia§i: 
Tipográfia Th. Balassan, 1880. 180 oldal; 23 cm
„Armenia” szó eredete; Örményország régi földrajzi felosztása; ör
mény törzsek, családok; vallás-, politika-történet; irodalom; velencei 
mechitaristák; a nép jellemzése; élethez fűződő megnyilvánulások 
(216347)

13. Márimean, arhiepiscop. -  Hay- Kuij: Plángerile Armeniei / Prelucrat 
in limba romána de Mamcke Agopian. Bucure§ti: Typo- litográfia Dór. 
P. Cucu, 1880. 45 oldal; 20 cm
Örményország siralmai, bántalmai a legszívrendítőbb módon előadva 
(S 14053)
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14. Ávéd, Jákó. -  A gyulafehérvári meteorológiai állomás megfigyelései. 
1879-1882. Kolozsvár: Magyar Polgár, 1883. 56 oldal; 37 cm 
Meteorológiai megfigyelések napra lebontva (76960)

15. Gyula-Fehérvár éghajlatának viszonyai és az erre vonatkozó teljes 
megfigyelési anyag az 1875-1885 évekről / Összeállította Ávéd Jákó. 
Kolozsvár: Magyar Polgár, 1886. 82 oldal; 32 cm 
Meteorológiai mutató Gyulafehérvárról (76961, 76962)

16. Örmény közmondások / Fordította és gyűjtötte dr. Gopcsa László. Ko
lozsvár: Stein János M. K. egyetemi könyvkereskedése, 1888. 20 ol
dal; 17 cm
Teleki Sándor grófnak ajánlott közmondás-gyűjtemény (383769)

17. Örmény egyházi énekeskönyv az erdélyrészi örmények használatára. 
Bécs: Mechitaristák nyomdája, 1889. IX és 363 oldal; 17 cm 
Párhuzamos örmény és latin szöveg; szentmise, énekek, „Mi 
Atyánk...”, „Üdvözlégy...”, „Hiszek egy...” (328514)

18. Ávedik, Lukács. -  Sza. kir. Erzsébetváros képviselő-testületének ke
gyúrijogai és kötelmei. Erzsébetváros: Kotzaner Dániel, 1891. 54 ol
dal; 17 cm
Erzsébetvárosi képviselőkről és pénzügyi hátterükről beszámoló 
(149604) (Akadémia is)

19. Sarmaca§, Luca. -  Respuns la scrierile calomniose ale d-lui George 
Áramáéi Econ. §tefan Cálinescu contra Bisericii Armene. Ia§i: Tipog
ráfia Petra C. Popovici, 1891. 81 oldal; 21 cm
Vitairat (198011)

20. Chorenei, Mózes. -  Nagy-Örményország története / Eredeti örményből 
fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta Szongott Kristóf. Szamo- 
sújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1892. 298 oldal; 23 
cm
I. könyv: Nagy- Örményország nemzetségkönyve; II. könyv: örmény 
középkor; III. könyv: történelem vége (Kr. u. V. század) (17185,45452) 
(Akadémia is)

21. Szongott, Kristóf. -  Szamosújvár, a magyar-örmény metropolisz írás
ban és képekben. Szamosújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyom
dája, 1893. 278 oldal; 24 cm
Az örmények letelepedése; a város múltja, jelene (48097, 183483)
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22. Ávedik, Lukács. -  Szabad Királyi Erzsébetváros monográfiája. Szamo
sújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1896. 320 és 
CXXXVI oldal illusztrációkkal; 23 cm
Két rész: I. tulajdonképpeni örmény monográfia; II. eredeti dokumen
tumok szövege az erzsébetvárosi okmánytárból (67124) (Akadémia is)

23. Ávéd, Jákó. -  Alsófehér vármegye éghajlata. 325-461 oldal. In: Alsó
fehér vármegye monográfiája. Nagy-Enyed: Cimer és Lingner, 1896.
I. kötet 370 oldal 12 táblával; 24 cm
A monográfia éghajlati részének kidolgozása (341048, 316299)

24. Merza, Gyula. -  A hazai örménység jövője. Kolozsvár: Gombos Fe
renc, 1896. 35 oldal; 24 cm
Három cikk: magyar- örmények etnográfiai hanyatlásáról, Verzár-szo- 
borról, örmény püspökség visszaállításáról (69353)

25. Merza, Gyula. -  Örmény püspökség. Kolozsvár: Gombos Ferenc 
Lyceum-könyvnyomdája, 1896. 15 oldal; 22 cm 
Magyarörményekhez szóló lelkesítő irat (52842)

26. Patrubány, Lukas von. -  Beitráge zűr armenischen Ethnologie. Buda
pest: Buchdruckerei „Vörösmarty”, 1897. 16 oldal; 27 cm 
„Armenia” (Hay) szó eredete, jelentése; örmény istennevek, ősi éne
kek (106034)

27. Szongott, Kristóf. -  A magyarhoni örmény családok genealógiája, te
kintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- illetve 
keresztnevek etymologiai értelmére. Szamosújvár: Todorán Endre „Au
rora” Könyvnyomdája, 1898. 218 oldal; 24 cm
A magyarörmények neveinek leírása; statisztika (élő-, kihalt-, nem 
használt családnevek, stb. listája) (S 16345) (Akadémia is)

28. Szongott, Kristóf; Vájná, Károly; Hodoreán, János. -  A szamosújvári 
vár. Szamosújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1898. 64 
oldal; 25 cm
Szamosújvári vár története, leírása a római időktől napjainkig (63183) 
(Levéltár is)

29. Szongott, Kristóf. -  Szamosújvár Szab. Kir. város monográfiája 1700- 
1900. Szamosújvár: szerző (Todorán Endre „Aurora” Könyvnyom
dája), 1901.1. kötet 435 oldal illusztrációkkal; 24 cm, II. kötet 571 ol
dal illusztrációkkal; 24 cm, IILkötet 278 oldal illusztrációkkal; 24 cm, 
IV. kötet 395 oldal illusztrációkkal; 24 cm
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Szamosújvár története, státusa, tisztviselői, egyházai, katonasága, pénz
ügye, ipara, kereskedelme, örmény családai, díszpolgárai, fontos ese
ményei, munkálatai; ül. kötetben az örmények letelepedése, viselt dol
gaik, jelene; IV. kötet: magyarországi örmények néprajza (S 16123) 
(Akadémia is)

30. Veridicus (Merza Gyula). -  Az örmény rítus magyar missziója. Kolozs
vár: Gombos Ferenc Lyceum-könyvnyomdája, 1901. 22 oldal; 24 cm 
Örmény püspökség jogosultsága; örmények hazafisága (54361, 
109534)

31. Örmény anekdoták és egyéb apróságok / Összegyűjtötte Bányai Ele
mér. Szamosújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1902. 
282 és V oldal vágatlan; 18 cm
Történelmi anekdoták, érdekességek, szállóigék, közmondások gyűj
teménye (382105)

32. Kádár, József. -  Szamosújvár szab. kir. város, a vár és uradalom tör
ténete. Dés: Demeter és Kiss könyvnyomdája, 1903. 158 oldal illuszt
rációkkal; 27 cm
Rövid, minden területet átfogó közéleti városismertető (124599)

33. Merza, Gyula. -  Az örmény kereszt. 2. kiadás. Szamosújvár: Todorán 
Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1903. 17 oldal; 25 cm
XIII. Leó pápaságának 25 éves jubileumi emlékére írta; rövid kereszt
történet és a kereszt típusai (61255)

34. Ávedik, Lukács. -  Az örmény kereszténység eredete. Erzsébetváros: 
Wugrinetz Márton könyvnyomdája, 1904. 168 oldal; 18 cm
A kereszténység előtti és utáni kor rövid történelmi ismertetője (60828)

35. Az Örmény Múzeum-Egyesület alapszabályai. Szamosújvár: Örmény 
Múzeum-Egyesület, 1906. 16 oldal; 23 cm
Örmény Múzeum-Egyesület alapszabályzata paragrafusokban 
(393356)

36. Szongott, Kristóf. -  A Korbuly-család. Család-történelmi tanulmány. 
Szamosújvár: Todorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1906. 46 ol
dal 12 illusztrációval; 25 cm
Családtörténet; egyes személyeknél rövid életrajz (393323)

37. Szongott, Kristóf. -  A magyarok eredete és őslaka. Szamosújvár: To
dorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1906. 289 oldal; 25 cm
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3 rész: 1. irányzatok; 2. a szerző kutatásainak eredményei (örményekről 
is); 3. nyelvészeti vonatkozások (50231)

38. Szongott Kristóf 1843-1907. Főgim. tanár, író és szerkesztő. A magyar
örmény múlt és hagyományok fáradhatatlan kutatója. Szamosújvár: To
dorán Endre „Aurora” Könyvnyomdája, 1907. 96 oldal illusztrációk
kal; 23 cm
Szongott Kristóf emlékére írt cikkek, megemlékező írások; végén ön
álló munkáinak, dolgozatainak listája az „Armenia”-ból (393338)

39. Herrmann, Antal. -  Magyar örmények! Vác: Első váczi sajtó, 1910. 8 
oldal; 25 cm
Felhívás a magyar-örmények számára Szongott Kristóf halála után, 
hogy járuljanak az „Armenia” folytatásához pénzügyileg és szellemi
leg (123184)

40. Örmény regék / Fordította és bevezetéssel ellátta dr. Gopcsa László. 
Budapest: Franklin Társulat, 1911. 72 oldal; 16 cm (Olcsó Könyvtár, 
1618-1619)
Örmény regék magyarul (104628)

41. Grigoria M. Buiuclin 1840-1912: Testament§i biografie
Iorga, N. -  Armenii °i románii: o paralelá istorie. Bucure§ti: Institutul 
de Arte Grafice „Carol Góbi”, 1914. 115 oldal; 29 cm 
Örmények és románok kapcsolatai a történelemben, letelepedés; Gri
goria M. Buiuclin életrajza, végrendelete és a Román Akadémiának 
adományozott könyvei (28808)

42. Notre-Dame de Bitlis / Texte arménien traduit et annoté pár Frédéric 
Macler, extráit du joumal asiatique (nov.- dec. 1915). Paris: Imprimerie 
Nationale, 1916. 88 oldal 7 fényképpel; 23 cm
Örmény kódex fordítása magyarázatokkal (275004)

43. Armenia’s Charter: An appreciation of the Services of Armenians to the 
Allied Cause. London: Ballantyne & Co. Ltd., 1918. 16 oldal; 22 cm 
Az I. világháborúbani örmény segítség megköszönése az egyesült erők 
által (340565)

44. La roseraie d’Arménie / Traduction précédée d’une étude et suivie de 
notes pár Archag Tchobanian. Paris: Éditions Emest Leroux, 1918.1. 
kötet 120 oldal illusztrációkkal; 27 cm, II. kötet 348 oldal illusztráci
ókkal; 27 cm
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Örmény szerzőkből francia fordítás; szerzők kronológiai sorrendben, 
méltatással (S 20773)

45. Armenia & the settlement: report of public meeting to express 
sympathy with the Armenian cause, held at the Central Hall, Westmins
ter, on Thursday, June 19th, 1919. London: Armenian Bureau, 1919. 
46 oldal; 22 cm
Örmény kérdés szimpatizánsainak beszédei Westminsterben (335041)

46. Armenien: Beitráge zűr armenisches Landes- und Volkskunde / Hera- 
usgegeben von Paul Rohrbach. Stuttgart: T. Engelhoms Nachf., 1919. 
144 oldal, 128 tábla, 1 térkép; 23 cm
Johannes Lepsiusnak dedikálva; gótikus német betűkkel nyomtatva; 
történelmi, társadalmi, politikai szöveggyűjtemény az örményekről 
(316881)

47. Deutschland und Armenien 1914-1918: Sammlung diplomatischer Ak- 
tenstücke / Herausgegeben und eingeleitet von Johannes Lepsius. Pots- 
dam: Tempelverlag, 1919. 541 oldal; 23 cm
Az I. világháború örmény üldözései Törökországban; korabeli török 
dokumentumok német fordítása (312836)

48. Gibbons, Davenport Helen. -  The red rugs of Tarsus. A woman’s story 
of the armenian massacres. 2nd european edition. Paris: Hagop Tura- 
bian, 1919. 143 oldal illusztrációkkal; 19 cm
Egy nő visszaemlékezései az örmény tömeggyilkosságokra (323693)

49. Morgan, Jacques de. -  Histoire du peuple arménien: Depuis les temps 
les plus reculés de ses annales jusqu’a nos jours / Préface pár Gustave 
Schlumberger. Paris-Nancy: Berger-Levrault, libraires-éditeurs, 1919. 
410 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Örményország földrajza, történelme kezdetektől napjainkig; örmények 
írása, tudománya, művészete; végén vázlatos kronológia (S 9828)

50. Örmény szentmise / Lefordította Alexa Ferenc. Kolozsvár: Szent Bo- 
naventura Könyvnyomda, 1919. 71 oldal illusztrációkkal; 13 cm 
Örmény szentmise magyar szövege (328550)

51. Adonz, N. -  Towards the solution of the Armenian question. London: 
[s.n.], 1920. 95 oldal, 19 cm
Örményország helyzete az I. világháború után; próbálkozások az ör
mény kérdés megoldására (330527)
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52. Andonian, Aram. -  Documents officiels concemant les massacres ar- 
méniens / Traduit pár M. S. David-Beg. Paris: Imprimerie H.Turabian, 
1920. 168 oldal illusztrációkkal; 25 cm
Hivatalos deportációs okmányok fordítása és fényképe; Res-ul-Ain-i, 
Der-Zor-i tömeggyilkosságok; Naim bej emlékei (331671)

53. The memoires of Naim bey: Turkish official documents relating to the 
deportations and massacres of Armenia / Introduction by Viscount 
Gladstone, edited by Aram Andonian. London: Hodder and Stoughton, 
1920. 84 oldal illusztrációkkal, fakszimilivel; 18 cm
Hivatalos török okiratok fordítása az örmény deportációról; végén Ár
min T. Wegner (német szemtanú) nyílt levele Wilson amerikai elnök
höz (341592)

54. A védik, Félix; Herrmann, Antal; Hovhannesian, Eghia. -  Az örmé
nyek. Budapest: Magyarországi Örmények Egyesülete, 1921. 38 oldal; 
24 cm
Rövid, átfogó történelmi és politikai írások; végén magyarörmény 
könyvészet (339394)

55. Dér Prozess Talaat Pascha: Stenographischer Bericht über die Verhand- 
lung gégén des Mordes an Talaat Pascha angeklagten armenischen stu- 
denten Salomon Teilirian vor dem Schwurgericht des Landgerichts III. 
Zu Berlin, Aktenzeichen: C.J. 22/21, am 2. und 3. Juni 1921 / Vorwort 
von Ármin T. Wegner. Edition I. Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft 
für Politik und Geschichte, 1921. 136 oldal vágatlan; 24 cm 
Gyorsírási beszámoló Teilirian Salamon örmény egyetemista bírósági 
tárgyalásáról (Talaat pasát ölte meg) (341443)

56. Avak’jany, Gr. -  Kriticeskaja istorija akkermanskihy armeny do XIX 
véka. Akkermany: Tip. „Progressy”, 1922. 36 oldal; 19 cm 
Akkerman (Besszarábia?) városban élő örmények története a XIX. szá
zadig (198347)

57. Ávédik, Félix; Alexa, Ferenc. -  Az örmény nép múltja és jelene. Merza, 
Dezső. -  Az örmény építészet. Budapest: [s.n.], 1922. 49 oldal; 23 cm 
Örményország földrajza, történelme, nyelve, vallása, egyháza, iro
dalma, zenéje, építészete (374971)

58. Din lirica armeaná / Traducerea Mircea Gheorghiu§i Gr. Avakian; stu- 
diu introductiv Gr. Cialhu§ian. Bucure§ti: Cultura Naponalá, 1922.213 
oldal; 18 cm (Literatura universalá, ingrijit de V. Parvan)
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Középkori örmény líra; örmény szerzők és trubadúrok szerzeményei 
román nyelven (191480)

59. Mestugean, V. -  Istoria armenilor. I. kötet Bucuregti: Institutul de Arte 
Grafice H. Steinberg & Fiú, 1923. 196 oldal illusztrációkkal; 21 cm, 
n. kötet Bucuregti: Institutul de Arte Grafice „Speran(a”, 1926.180 ol
dal; 24 cm
Örményország története kezdetektől a szovjet uralomig; I. kötet kez
detek-1393; II. kötet a királyság megszűnésétől napjainkig (200627) 
(Levéltár is)

60. Iorga, N. -  Patru conferinp despre Armenia. n. Les arméniens de Rou- 
manie. Bucure§ti: Tipográfia „Datina Románeascá”, 1929.95 oldal; 21 
cm
I. rész: Örményországról, népéről, történelméről, irodalmáról, művé
szetéről tartott előadások; II. rész: román-örményekről (241636) (Aka
démia is)

61. Ávédik, Félix. -  Pro patria ! Emlékbeszéd, a Jurista Klub által a világ
háború hősi halottai emlékére rendezett XIV. Pro patria emléklakomán. 
Budapest: Stádium, 1930. 12 oldal; 16 cm
Ávédik Félix emlékbeszéde a Jurista Klubban (341048, 316299)

62. Note despre arta armeaná / íntocmit de H. Dj. Siruni. Bucuregti: Tipog
ráfia P. Levonean, 1930. 95 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Örmény művészetről írások (zene, festészet, építészet, nyelv, irodalom, 
színház területéről) és képek (S 14578)

63. Macler, Frédéric. -  L’islam dans la littérature arménienne. In: Revue 
des Études Islamiques, année 1932 -  cahiers IV, 493- 522. oldal. Pa
ris: Librairie orientaliste Paul Genthner, 1933. 24 cm
Iszlám hatás az örmény irodalomra, főleg Gr. Tathéwatsi és Babgen 
Kulérésian írásai alapján (274243)

64. Hovhannesian, Eghia. -  Armenia népe. Múltja, történelme. Irodalma, 
sajtója, művészete. Az örmény kérdés. Az örmény kolóniák. A magyar- 
országi örmények. Gödöllő: Kalántai Nyomda, 1934. 302 oldal illuszt
rációkkal; 23 cm
Örményország földrajza, néprajza, története, vallása, irodalma, sajtója, 
művészete, szervezetei; diaszpórák, Magyarország (328364)
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65. Mestugean, V. -  Micá antologie a poe(ilor armeni / Introducere de V. 
Mestugean. Bucure§ti: Institutul de Arte Grafice „Litera”, 1934.1. kötet 
63 oldal illusztrációkkal; 20 cm
Örmény költőkből válogatás a költő rövid életrajzával (270046)

66. Zohrabian, Husik. -  Istoria bisericii armene: De la introducerea cre§ti- 
nismului in Armenia pina in zilele noastre / Tradus de V. Mestugean. 
Bucure§ti: Tipográfia ziarului „Universul”, 1934. 102 oldal illusztrá
ciókkal; 21 cm
Az örmény egyház története (Kr. u. 100-1932. november 12.) (273627)

67. Iorga, N. -  Choses d’art arméniennes en Roumanie. Bucuregti: Tipog
ráfia „Datina Románeascá”, 1935. 16 oldal; 25 cm
Nicolae Iorga beszéde a Mórát kollégiumban 1934 márciusában a ro
mán-örmény művészetről (277998)

68. Nurhan, J. K. -  24 aprilie 1915: Anul martirajului nafiunii armene / Cu 
un cuvint de D.-l Gr. Trancu-Ia§i. Bucure§ti: Tipográfia „Astoria” (v. 
Publica(ia Asoc. Studen(ilor Armeni din Románia), 1935. 23 oldal; 20 
cm (Renagterea; 2)
Örmény deportáció kezdetének 20 éves évfordulójára írt megemléke
zés; könyvészét a végén (285491)

69. Cruceanu, Gr. D. -  Simbolul creditéi ín biserica armeaná. [Bucure§ti]: 
Tip. Sem. Mon. Cemica-Ilfov, 1936. 15 oldal vágatlan; 16 cm (Arme
nia; 2)
Örmény „Mi Atyánk.. „Hiszek egy...” transzliterálva; böjti napok, 
himnuszok leírása; örmények elleni görög gyűlölet okai (285798)

70. Márturii armene§ti despre Románia extrase din Cronica armenilor din 
Cameni(a, partea I-a (1430-1611) / Cuvint inainte de Siruni, H. Dj. Bu- 
cure§ti: Monitorul Oficial§i Imprimeriile Statului Imprimeria Naponala 
Depozitul General Cartea Románeascá, 1936. 25 cm (Acad. Romána; 
Memoriile Secfiunii Istorice, seria 3, tómul XVII, mem. 14, pag. 267- 
286)
Románia említése örmény kútfőkben (390398,302749) (Akadémia is)

71. A Budapesti Örmény Katolikus Egyházközség igazgatásának szabály
zata. Budapest: [s. n.], 1937. 7 oldal; 17 cm
Budapesti Örmény Katolikus Egyházközség igazgatásának rövid sza
bályzata paragrafusokba foglalva (338832)
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72. Cruceanu, Gr. D. -  Poporul armenesc din Románia. Bucure§ti: Tipog
ráfia „Cemica” Seminarul Monahal, 1937.15 oldal; 16 cm (Armenia; 
2)
Örmény letelepedés Moldvában; erkölcsiségíik; üldözések; moldvai ör
mény uralkodók; örmény telepek; a szerző művei az örményekről 
(288985)

73. Banáleanu, Vlad. - Armenii in istoria §i in via(a románeasca. Bucure§ti: 
TipoLito Jaranu & Co. S. A., 1938. 47 oldal illusztrációkkal; 24 cm 
Romániai örmények történetéből részletek; gazdasági, társadalmi, kul
turális és politikai hatás (294615)

74. Siruni, H. Dj. -  Mihail Eminescu in armenegte / Prefa^a de N. Iorga. 
[Bukarest]: [s.n.], 1939. 187 oldal; 21 cm
Eminescu válogatott műveinek örmény fordítása (301164)

75. Hovhannesian, Eghia. -  A hazai örmények a Nemzet szolgálatában. 
Gödöllő: Kalántai Nyomda, 1940. 145 oldal; 23 cm
Örmények idegenben és Magyarországon; a magyar közéletben; füg
gelék: magyarországi örmény családok névsora (313118, 316878, 
316824)

76. Siruni, H. Dj. -  Armenii in Románia: Cu prilejul unui centenar. Bu- 
curegti: Editura Fundapei Culturale „Mihál Kogalniceanu”, 1940. 48 
oldal; 24 cm
Öt részes ismertető: 1. az örmények letelepedése Romániában, 2. mold
vai örmények nemzeti ébredése, 3. kulturális mozgalmak, 4. 1856-os 
politikai jogok visszaigénylése, 5. románokkal való vegyülés (S 19619)

77. Az Örmény Szert. Róm. Katolikus Egyházközségeknek emlékirata az 
Örmény Katolikus Apostoli Kormányzóság helyzetének rendezése 
tárgyában. Budapest: Kripinger-nyomda, 1941. 12 oldal; 34 cm 
Örmény Szertartású Római- Katolikus Egyházközségek emlékirata 
előzményekkel és magyarázatokkal (386511)

78. Siruni, H.Dj. -  Cronica armenilor din Románia (1575-1600). Bu- 
curegti: Tipográfia „Carpa(i”, 1941. 16 oldal; 24 cm
Pontos dátumra lebontott román-örmény történet 1575-1600 között (S 
6343)

79. Siruni, H. Dj. -  Istorici armeni §i vechimea poporului valah (Pe mar- 
ginea unui studiu al d-lui Aurél Decei). Bucure§ti: Tipográfia „Carpa(i”, 
1941. 32 oldal illusztrációkkal; 24 cm
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Aurél Decei tanulmányából kiindulva és bizonyos örmény források se
gítségével akarja bebizonyítani a szerző az oláh nép régiségét e terü
leten (mai Románia) (S 5060)

80. Siruni, H. Dj. -  Locul limbii armene. Bucuresti: Tipográfia „Carpati”, 
1941. 16 oldal; 24 cm
Rövid írás az örmény nyelvről (története, felosztása, nyelvjárásai) 
(390776)

81. Siruni, H. Dj. -  „Tara voevodului §tefan” (Pe marginea unui manu- 
script armenesc scris in 1460 la Cetatea-Alba). Bucuregti: Tipográfia 
„Carpati”, 1941. 25 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Besszarábiai örmények városonként leírva; Cetatea-Alba mint örmé
nyek által lakott település; itt írt/másolt örmény kézirat tartalma, tör
ténete; részletek, képek belőle (S 5058)

82. Siruni, H. Dj. -  Teritoriul armenesc: Erzánga -  ora§ul zeilor. Bucure§ti: 
Tipográfia „Carpati”, 1941. 20 oldal; 23 cm
Erzinga város története és szerepe az örmény történelemben (011702)

83. Ávédik, Félix. -  A cselédkérdés. Budapest: [s. n.], 1942. 8 oldal; 24 
cm
A „cseléd” szociológiai státusa (328767)

84. Avédik, Félix. -  Északi rokonainknál és barátainknál / Az előszót írta 
Pékár Gyula. [Budapest]: M. Kir. Belügyminisztérium, 1942. 123 ol
dal illusztrációkkal; 19 cm
Ávédik Félix északi útjának leírása (335545, 379958)

85. Ávédik, Félix. -  A mozi és közönsége. Budapest: Kis Akadémia, 1942. 
27 oldal; 20 cm
A mozi fejlődése és szociológiai szempontjai (335509, 319459 kézi
rat)

86. Korbuly, Domonkos. -  Az örmény kérdés a magyar közvéleményben. 
Budapest: szerző kiadása, 1942. 144 oldal; 23 cm
Örmény történelem (Kr.e. 19-20. század -1939); örmények története, 
letelepedése Magyarországon; örmény-magyar barátság; könyvészet 
(324197)

87. Siruni, H. Dj. -  Istoria cronologicá a poporului armean. Bucure§ti: Ti
pográfia „Carpati”, 1942. 29 oldal; 24 cm
Dátumos, kronologikus örmény történelem (Kr. e. 3000 -  Kr. u. 859) 
(602723)
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88. Ávédik, Félix. -  A cseléd és munkaadó helyzetének jogi szabályozása. 
Budapest: [s. n.], 1943. 12 oldal; 24 cm
A munkaadó és a cseléd jogi viszonya (328784)

89. Avédik, Félix dr. -  A fiatalkorúak nevelése és az igazságügyi hatósá
gok. Budapest: [s. n.], 1943. 11 oldal; 23 cm
Szovjet befolyás a nevelésben (371069)

90. Siruni, H. Dj. -  Armenii in Transnistria. Bucure§ti: [s. n.], 1943. 23 ol
dal; 25 cm
Transznisztriai örmények történelméből részletek, hangsúllyal a val
lásos életre (S 16325)

91. Tarisznyás, Györgyi. -  Örmény karácsony. Budapest: [Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda], 1943. 68 oldal; 22 cm
Magyarországi örmények története és szokásai röviden (371927)

92. Casa Culturalá Armeaná: Donapunea Hovsepgi Victoria Dudian: Dare 
de seamá §i catalog / íntocmit de H. Dj. Siruni. Bucure§ti: Tipográfia 
„Carpa(i”, 1944. 64 oldal illusztrációkkal; 23 cm
Az Örmény Kulturális Ház ismertetője, katalógusa, különös tekintet
tel a Dudian család adományára (S 16452)

93. Siruni, H. Dj. -  Armenii in via[a economica a jarilo r Románé. Bu- 
cure§ti: „Luceafarul” S. A., 1944. 93 oldal és 16 fénykép; 25 cm 
Örmények kereskedelmi élete a román területen, Erdélyben a letele
pedéstől napjainkig (S 20003)

94. Ioanisian, Ioannes. -  Izbrannoe: Perevod s armjanskogo. Moskva: Go- 
sudasstvennoe Izdatel’stvo Hudozestvennoj Literatury, 1949. 104 ol
dal; 16 cm
Versek (355972)

95. Sirvanzade, A. -  Izbrannoe / Perevod s armjanskogo Ja. Hacatujanca. 
Moskva: Goslitizdat, 1949. 536 oldal; 22 cm
Prózai válogatás (354176)

96. Paronian, Agop. -  Izbranoe. Moszkva: Goslitizdat, 1950.207 oldal; 27 
cm
„Válogatott művek” (orosz nyelven); regény (359145)

97. Zar’jan, Nairi. -  Acavan: Román / Avtorizovannyj perevod s armjans
kogo Anny Ioannisian. Moskva: „Sovetskij pisatel”, 1950. 363 oldal; 
20 cm
Regény (357109)
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98. Armen, M. -  Jasva: Povest’ / Perevod s armjanskogo avtora i A. Dmit- 
rievoj. Moskva: „Sovetskij Pisatel”, 1954. 338 oldal; 20 cm 
Novella (423605)

99. Adamjan, Nóra. -  Nacalo zizni: Rasskazy. Moskva: „Sovetskij Pisa
tel”, 1955. 214 oldal; 21 cm
Történetek (433323)

100. Ananyan, Vakhtang. -  Pe malurile Sevanului / Ín románe§te de Irina 
Andreescu §i Dimitrie Manu, ilustrajii de V. Ermolov. [Bucure§ti]: Ed. 
Tineretului, 1955. 351 oldal; 20 cm
Regényes formába öltöztetett tájleírás (425008)

101. Isaakjan, Avetik. -  Izbrannye socinenija v dvuh tomah. Tóm 1: Poe- 
zija. 348 oldal; 20 cm; Tóm 2: Próza. 216 oldal; 20 cm / Perevod s 
armjanskogo. Moskva: Goslitizdat, 1955.
Isakjan Avetik költeményeiből és prózájából válogatás (433665)

102. Kocar, Racija. -  Deti bol’sovo doma: Román / Perevod s armjanskogo 
Árus” Tcadeosjan.. Moskva: „Sovetskij Pisatel”, 1955. 532 oldal; 20 
cm
Regény (431365)

103. Nar- Dos. -  Povesti i rasskazy: Perevod s armjanskogo. Moskva: Gos
litizdat, 1955. 318 oldal; 20 cm
Novellák, elbeszélések (433381)

104. Prosjan, Perc. -  íz- za hleba: Román / Perevod s armjanskogo Anny 
Ioannisian. Moskva: Gosudasstvennoe Izdatel’stvo Hudozestvennoj 
Literatury, 1955. 224 oldal illusztrációkkal; 21 cm
Regény (428336)

105. Armjanskie rasskazy. Sbomik. Sostavitel’ sbomika A. M. Arsaruni / 
Perevod s armjanskogo. Moskva: „Sovetskij Pisatel”, 1956. 436 ol
dal; 20 cm
Elbeszélések (434226)

106. Zor’jan, Stefan. -  Izbrannye proizvedenija / Perevod s armjanskogo. 
Moskva: Goslitizdat, 1956. 576 oldal illusztrációkkal; 20 cm 
Novellák, elbeszélések (432972)

107. Isaakjan, G. D. -  Armjanskaja SSR: Kratkij istoriko-ekonomiceskij 
ocerk. Moskva: Gospolitizdat, 1958. 120 oldal és térkép; 19 cm 
Örmény köztársaság rövid földrajzi, történelmi és gazdasági bemu
tatása (448293)
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108. Carenc, Egise. -  Poemy i ballady. Erevan: Armjanskoe gosudarstven- 
noe izdatel’stvo, 1960. 72 oldal; 21 cm
Költemények (461045)

109. Avetik Isaakjan i russkoj kritike. Stat’i. Vyshazyvanija. Pis’ma. Ere
van: Armgosizdat, 1961. 176 oldal; 16 cm
Cikkek, levelek, nyilatkozatok Avetik Isakianról és szerepe az orosz 
kritikában (470441)

110. Siras, Amajak. -  Ararat: Román / Avtarizovannyj perevod s armjans- 
kogo Árus’ Tadeosjan. Moskva: „Sovetskij Pisatel”, 1962.648 oldal; 
21 cm
Regény (481482)

111. Zograb, Grigor. -  Novelly. Perevod s armjanskogo. Moskva: Gosli- 
tizdat, 1962. 248 oldal illusztrációkkal; 17 cm
Novellák (479676)

112. Brjusov, Valerij Jakovlevic. -  Ob Armenii i armjanskoj kul’ture: stihi, 
stat’i, pis’ma. Erevan: Izdate’stvo A. N. Armjanskoj SSR, 1963. 248 
oldal illusztrációkkal; 24 cm (Akademija Nauk Armjanskoj SSR. Ins- 
titut literatury im M. Abegjana)
Cikkek, tanulmányok, levelek Örményországról és kultúrájáról 
(600714)

113. Kuceak, Nahabed. -  Poezii / In románegte de Victor Tulbure §i Dán 
De§liu. [Bucure§ti]: Ed. Tineretului, 1963.120 oldal; 14 cm (Cele mai 
frumoase poezii)
Nahabed Kuceak verseiből válogatás, fordítás (481329)

114. Sainjan, Anait. -  Puti-dorogi: Román / Avtorizovannyj perevod s arm
janskogo N. Atarova i M. Dal’cevoj. Moskva: „Sovetskij Pisatel”, 
1963. 416 oldal; 21 cm
Regény (650014)

115. Simonján, A. P. -  Erevan. Ocerk istorii ekonomiki i kul’tury goroda. 
Erevan: Izdatel’stvo Erevanskogo gosudarstvennogo universiteta, 
1963. 548 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Jereván története, gazdasága, kultúrája; rövid angol tartalommal 
(600582)

116. Vitejii din Sasun: Epopee populará armeaná / ín románegte de Nico- 
lae Teicá. Bucure§ti: Ed. pentru Literaturá Universalá, 1965. 376 ol
dal illusztrációkkal; 20 cm
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Népi örmény hősköltemény (651470, 856351)
117. Istorija armjanskoj sovetskoj literatury. / Redakcionnaja kollegija: 

Agababjan S. B., Grigoijan A. R, Mnacakanjan V. M. etc. Moskva: 
Izdatel’stvo „Nauka”, 1966. 616 oldal illusztrációkkal; 23 cm 
Szovjet-örmény irodalomtörténet (1920-1959) (653511)

118. Movsesjan, S. -  Armenija: vcera, segodnja, zavtra: kratkij ocerk eko- 
nomiki i kultury / Redaktor G. Martirosjan. Erevan: Izdatel’stvo 
„Ajastan”, 1966. 292 oldal illusztrációkkal; 24 cm 
Örményország közgazdasága, kultúrája, mindennapi élete, a szaba
didő eltöltésének lehetőségei (653222)

119. Migjeni. -  Fructul oprit / Traducere §i cuvint inainte de Grigore 
Bráncu§. Bucure§ti: Ed. pentru Literatura Universalá, 1967. 151 ol
dal; 18 cm
Elbeszélések, rövid történetek (853336)

120. Popescu, Ion Apostol. -  Basme armene§ti din Transilvania. [s. 1.]: Ed. 
pentru Literatura, 1967. 216 oldal illusztrációkkal; 19 cm 
Mese-gyűjtemény (802754)

121. Mkrtcjan, Levon Mkrticevic. -  Armjanskaja poezija i russkie poety 
XIX- XX vv.: Voprosy perevoda i literatumyh svjazej. Erevan: Izda- 
tel’stvo „Ajastan”, 1968. 467 oldal; 20 cm
Az örmény líra és az orosz költők a XIX. - XX. században és irodalmi 
kapcsolatok (Filológia)

122. Kaputikjan, Sil’va Bamnakovna. -  Karavany esce v puti: Avtorizo- 
vannyj perevod s armjanskogo Gennedija Fisa I Maró Mazmanjan. 
Moszkva: Sovetskij pisatel, 1969. 360 oldal; 17 cm
Hivatalos orosz fordítása két örmény szerzőnek (Filológia)

123. Saiat-Nova. -  Regele trubadúr: poezii / ín románe§te de Victor Tul- 
bure. Bucure§ti: Univers, 1975. 64 oldal; 19 cm
Versek (859123)
124.Armenian-American poets: a bilingual anthology / Compiled and 
translated by Garig Basmadjian. Detroit: AGBU Alex Manoogian 
Cultural Fund, 1976. 140 oldal; 23 cm
XIX. századi amerikai örmény költőkből szemelvény két nyelven (Fi
lológia)
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125. RafFi. -  Davit bég: román istoric / Traducere, prefa^á §i tabel crono- 
logic de Meliné Poladian Ghenea. Bucuregti: Minerva, 1976.1. kö
tet 273 oldal; 17 cm, II. kötet 364 oldal; 17 cm
Történelmi regény (860662)

126. Armjanskaja klassiceskaja lirika. Tóm 1: Drevnij period. Szednie 
véka (V-XII). 256 oldal; 21 cm, Tóm 2: Srednie véka (XIII-XVIII). 
280 oldal; 21 cm / Vstupitel’naja stat’ja, sostavlenie i primecanija Le- 
vona Mkrtcjana. Erevan: Izdate’stvo „Sovetakan groh”, 1977. 
Válogatott örmény klasszikus líra (610386)

127. Mkrtcjan, Levon. -  Glagol vremen: Armjanskaja klassiceskoja poe- 
zija V-XVIII vekov. Moszkva: „Hadozestvennaja litertatura”, 1977. 
122 oldal; 20 cm (Massovaja istoriko-literatumaja bibliotéka) 
Nyelvelemzés, stilisztika; igeidők használata a klasszikus örmény lí
rában (Filológia)

128. Aramian, Rafael. -  Sub zidurile ora§ului mórt / Traducere de Sergiu 
Selian. Bucure§ti: Univers, 1978. 224 oldal; 17 cm
Próza(861506)

129. Borján, Gurgen. -  P’esy: Perevod s armjanskogo. Stat’ja S. Daron- 
jana. Moszkva: „Iskusstvo”, 1979. 408 oldal illusztrációkkal; 17 cm 
Színdarabok és S. Daronjana tanulmányai (Filológia)

130. Proverbe §i cugetári armene§ti / Antologie, traducere, prefaja de Ser
giu Selian. [s. 1.]: Albatros, 1979. 246 oldal; 18 cm
Szólások, közmondások, gondolatok (862794)

131. Moser, Pierre A. -  Les Arméniens oü est la réalité ? Saint-Aquilin- 
de-Pacy: Librairie-Éditions Mallier, 1980. 143 oldal illusztrációkkal; 
21 cm
Rövid ismertető a kezdetektől napjainkig (771636)

132. Antologie de poezie armeaná clasicá §i contemporaná / In románe§te 
de Dumitru M. Ion, Carolina Ilica§i Haralambie Grámescu, prefajá 
§i prezentári Sergiu Selian. Bucure§ti: Ed. Minerva, 1981. 424 oldal; 
17 cm. (Biblioteca pentru tofi)
Örmény szerzők válogatott művei rövid életrajzzal (864168)

133. „Dávid Sasunskij”: Armjanskij narodnij epos / Vstupitel’naja stat’ja, 
primecanija L. M. Mkrtcjana. Leningrad: „Sovetskij pisatel”, 1982. 
360 oldal illusztrációkkal; 21 cm
Örmény népi eposz oroszul (C.S.S.)
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134. Hovgasian Villa, Susie ; Kilboume Matossian, Mary. -  Armenian vil
iágé life before 1914. Detroiti Wayne State University Press, 1982. 
198 oldal illusztrációkkal; 24 cm
Örmény falusi élet leírása, képekkel színezve 1914-ig (613296)

135. Isahakian, Avetik. -  Abu-Lala Mahari / Traducere liberá din limba ar- 
meaná de Madeleine Karacagian; chipul románesc in versuri al poe- 
mului de Petre Ghelmez; cuvint inainte de Ion Dodu Bálán. Bucure§ti: 
Ed. Univers, 1982. 80 oldal illusztrációkkal; 19 cm
Egy költemény eredeti örmény szövege és román fordítása (865320)

136. Brutian, Levon. -  O mié de zile in uniforma Gestapoului / Traducere 
§i note de Madeleine Karaca§ian. Bucure§ti: Ed. Militará, 1983. 288 
oldal; 17 cm
Regény (865757)

137. Rádulescu, Mihai. -  Civilizafia armenilor. Bucure§ti: Ed. Sport-Tu- 
rism, 1983. 267 oldal illusztrációkkal; 22 cm
Modem, rövid ismertető Örményországról (történelem, kultúra, etno
lógia) (667746)

138. Aved, Ervin ; Stroia, Alexandm Lucián. -  índrumátor tehnic pentru 
lucrátorii din fabricile de zahár. Bucure§ti: Tehnicá, 1986. 195 oldal; 
21 cm
A cukorgyártás módszere (820142)

139. Matevosian, Hrant. -  Női §i munjii no§tri / ín románe§te de Iulian 
Neac§u, Sergiu Selian §i Ludmila Vidra§cu ; prefafa de Sergiu Selian. 
Bucure§ti: Ed. Univers, 1986. 384 oldal; 17 cm
Kisregények, elbeszélések (867077)

140. Sirvanzade, Alexandr. -  Haos: román / Traducere din limba armeaná, 
cuvint inainte§i note de Madeleine Karaca§ian. Bucure§ti: Univers, 
1986. 328 oldal; 20 cm
Regény (820263)

141. Popescu, Vasile; Stroia, Alexandm; Aved, Ervin. -  Tehnologii mo
demé pentru cre§terea producfiei §i a valorii de industrializare a sfec- 
lei de zahár. Bucure§ti: Ceres, 1988. 204 oldal; 26 cm
A cukorrépa modem feldolgozása (562421)

142. Petrosian, Vardghes. -  Nucul singuratic / Prefafa, selecfie, traducere 
§i note de Sergiu Selian. Bucuregti: Univers, 1989. 607 oldal; 21 cm 
Prózai válogatások (721243)
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143. Celidze, Vahtang. -  Pe drumurile Caucazului. Bucuregti: Ed. pentru 
Turism, 1990. 160 oldal; 21 cm
Örményországi útinapló történelmi, földrajzi és néprajzi bejegyzések
kel (822738)

144. Acopian, Álla Tér. -  Vintul §i mágtile / In románe§te de Mihai Pre- 
peli(á. Bucure§ti: Victoria, 1991. 215 oldal; 17 cm
Regény (870576)

145. Cáu§, Bogdán. -  Figuri de armeni din Románia. Dicfionar. Edijia a 
doua. Bucure§ti: Ararat, 1993. 408 oldal; 21 cm
Betűrendes sorrendben a romániai örmények szótára (LC 1838/1999)

146. Horasangian, Bedros. -  Enciclopedia armenilor. [s. 1.]: Kadét, 1994. 
319 oldal; 20 cm
Örmény vonatkozású irodalmi írások (773766)

147. Selian, Sergiu. -  Istoria unui genocid ignorat. Bucuregti: Silex, 1994. 
128 oldal illusztrációkkal; 20 cm
Az örmény tömeggyilkosság előzményei, okiratai és nemzetközi 
visszhangja (724029)

148. Tarisznyás, Márton. -  Gyergyó történeti néprajza: Tíz tanulmány / 
Kós Károly előszavával. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. 285 ol
dal illusztrációkkal; 25 cm
Természeti feltételek; határ és erdők használata; állattenyésztés és ez
zel rokon mesterségek leírása; víz-, fahasználat; honos foglalkozások; 
kereskedelem; várostörténet, örmény letelepedés; néprajzi adatok, 
szokások (564784)

149. Selian, Sergiu. -  Schija istoricá a comunitájii armene din Románia. 
Bucuregti: Ararat, 1995. 121 oldal illusztrációkkal; 20 cm
A romániai örmények vázlatos története (773872)

150. Vlasie, Mihai. -  Drumuri spre mánástiri: Ghid al a§ezámintelor mo- 
nahale ortodoxé din Románia inclusiv al minoritájilor: armeni, sárbi, 
ucrainieni §i ru§i-lipoveni. Edifia a 3-a. Bacáu: Bunavestire, 1997. 259 
oldal és 1 térkép; 20 cm
2 romániai örmény kolostor bemutatása (776102,873580,7/VLA, LC 
3659/1997)

151. Acterian, Haig. -  Serien despre teatru / Edifie, prefajá §i note de Clau- 
dia Dimiu. Traducerea citatelor din limba germaná: Irina Dimiu. Bu- 
cure§ti: Muzeul Literaturii Románé, 1998. 319 oldal; 20 cm
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A szerző megjelent cikkei a színházról különböző romániai lapokban 
(LC 2473/2000)

152. Kolangian, Suren. -  Vasken I (1908-1994): Patriarh suprem al tutu- 
ror armenilor (1955-1994) / Traducere, note §i adaptare din limba ar- 
meaná Madeleine Kasuca§ian. Bucure§ti: Ararat, 1998.176 oldal il
lusztrációkkal; 21 cm
I. Vasken halála alkalmából kiadott megemlékező munka (874696)

153. Márturii: Genocidul armenilor / Volum realizat de Mihai Stepan Ca- 
zazian §i Eduard Antónián. Bucuregti: Ararat, 1998. 208 oldal; 21 cm 
XX. századi örmény deportációk története, ezt átélt személyek beszá
molóival (874683)

154. Iorga, Nicolae. -  Scrieri istorice despre armeni / Edijie ingrijitá, tra- 
duceri §i note de Emanuel Actarian. Prefajá de Andrei Pippidi. Bu- 
cur§ti: Ararat, 1999. 326 oldal; 21 cm
Nagy-Örmény ország rövid története; a romániai örmények múltjából 
szemelvények (874695)

155. Úriadul cél bún: íntilniri cu William Saroyan / Traducere din limba 
armeaná de Sergiu Selian. [Bucuregti]: Ararat, 1999. 221 oldal; 21 cm 
Megemlékező írások William Saroyanról (LC 1191/2000)

156. Wegner, Ármin T. -  Dér Schrei vöm Ararat. An die Regierungen dér 
sieghaften Völker. Leipzig: „Dér neue Geist”, [1922]. 8 oldal; 24 cm 
Felhívja a figyelmet az örmények mészárlására (325830)

157. Macler, Frédéric. -  Les dew arméniennes. Parsifal. Iconographie da- 
nielique. Paris: Librairie Emest Leroux, [1929]. 132 oldal illusztrá
ciókkal; 18 cm
Az örmény rossz szellemekről, Parsifalról, Dániel próféta ikonjairól 
szóló írások (860463)

158. Siruni, H. Dj. -  „Armenia maritimá”: Crimeea ca prim popas al ar
menilor din Janié Románé. Bucure§ti: Tipográfia „Carpafi”, [1942]. 
42 oldal; 24 cm
A Krím-félsziget szerepe a román területre letelepülő örmények tör
ténetében (S 16367)

159. Adamjan, Nóra. -  A jereváni lány / Fordította Brodszky Erzsébet.
[s. 1.]: Európa, [s. a.]. 132 oldal; 20 cm
Regény (800178)
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160. Adamyan, Nóra. -  Four lives: Short stories / Translated from the Rus- 
sian by Irina Zheleznova, edited by Olga Shartse. Moscow: Foreign 
Languages, [s. a.]. 164 oldal; 17 cm
Négy rövid történet (458940)

161. Aharonean, Awetis. -Armenische Erzáhlungen. Leipzig: Druckund 
Verlag von Phillip Reelam jun., [s. a.]. 106 oldal; 16 cm 
Örmény elbeszélés-gyűjtemény; gótikus betűkkel nyomtatva 
(341065)

162. Ananyan, Vakhtang. -  The steep paths / Translated from the Russian 
by Raisa Dobrova, edited by R. Dixon. Moscow: Foreign Languages, 
[s. a.]. 168 oldal; 17 cm
Elbeszélés-gyűjtemény (458939)

163. Avedig, Stephan. -  Dissertatio inauguralis medica de ophtalmia ne- 
onatorum... Vindobona: Typis Congregationis Mechitaristicae, [s. a]. 
24 oldal; 21 cm
Betegség leírása, diagnózisa (S 11661)

164. Avédik, Félix. -  A közgazdaság és a büntetőjog kapcsolata. Budapest: 
„Pátria”, [s. a.]. 16 oldal; 16 cm
Gazdasági élet háborúban és annak jogi háttere (341321)

165. Dicsőítő beszéd, melyet Eudoxia császárné által száműzött Arany
szájú Szent János, Kappadociának Cocussus városában tartott Vilá
gosító Szent Gergely emlékünnepén 404. év körül / Örményből for
dította Ávedik Lukács. Erzsébetváros: Scholtes Albert, [s. a.]. 43 ol
dal; 23 cm
Aranyszájú Szent János beszéde magyarul (81279, 154704)

166. Erevan. Moscow: Progress Publishers, [s. a.]. 60 oldal illusztrációk
kal; 17 cm
Hat nyelvű (örmény, orosz, angol, francia, spanyol, német) ismertető 
Jerevánról (Albumé de artá 6280)

167. Merza, Gyula. -  A magyar-örmények etnográfiai hanyatlásának oka
iról és azok orvoslásáról, [s. 1.]: [s. n.], [s. a.]. 23 oldal; 24 cm 
Magyar-örmények sorában tapasztalt hanyatlás (teljes elérdektelene- 
dés) okai és azok lehetséges ellenszerei (393337)

168. Papaian, Aramagot Petrovici. -  ín pejit: Piesa intr- un act / ín 
romane§te de Eugénia Gheorghijá. Constanfa: Casa Regionalá a 
Creajiei Populare, [s. a.]. 29 oldal; 21 cm
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Színdarab egy felvonásban (460168)
169. [ Siruni, H. Dj.]. -  Bisericile armene din Jarile Románé, [s. 1.]: [s. n.], 

[s. a.]. 38 oldal; 27 cm
A román terület örményeinek templomai városonként lebontva; 
érinti az erdélyi részeket is (S 16324)

170. Siruni, H. Dj. -P e  margineajubileului§coalei Armene. [s. 1.]: [s. n.], 
[s.a.]. 8 oldal; 24 cm
A bukaresti örmény iskola meglétének 125. éve alkalmából írt cikk 
(S 16319)

KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK (KÉZIRATOK)

A kéziratok legtöbbjén az Erdélyi Múzeum Egyesület pecsétje szere
pel, 1909-1911 között voltak beszerezve.

1. Ministeriun missae. Róma: Typis Sacrae Congregationis de Propa
ganda Fide, 1677. 104 lap; 35 cm
Nyomtatott és kézirásos; I. 1. rész: örmény szentszéki javítások, ör
mény himnusz javítása; 2. rész: örmény liturgia szövege; II. 29. lap
tól kézirat kihagyásokkal; 1792 az utolsó évszám; 101. laptól a magyar 
koronázási szertartás leírása magyarul; benne 2 (?) levél: egyik erzsé
betvárosi, 1804-es (Ms. 1502)

2. 1726 körüli. 649 oldal; 24 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809.” 
(Ms. 1044)

3. 1741 körüli. 21 lap; 34 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan de Donogan. A.D. 1809”; 
rézmetszetek: pápák vagy pátriárkák, az Utolsó Vacsora; piros betűk; 
egyházi vonatkozású mű; 1-19 lap nyomtatott, 20-21 kézirat (Ms. 
1500)

4. 1749 utáni. 94 lap; 18 cm 
(Ms. 1091)

5. 1752 körüli. 216 lap; 21 cm 
Latin nyelvtan és szótár (Ms. 1053)

6. 1753 körüli. 14 lap; 17 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan de Donogan. A.D. 1809” 
(Ms.1088)
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7. 1764 körüli. 48 oldal; 19 cm 
Piros betűk (Ms. 1085)

8. 1766 körüli. 339 lap; 17 cm 
Tartalommal (Ms. 1040)

9. 1773 körüli. 236 oldal; 20 cm 
Tartalom (Ms. 1064)

10. 1785 körüli. 6 lap; 36 cm
Madrid, Amszterdam és II. József rézmetszete; piros betűk (Ms. 1499)

11. 1789-1836 közötti. 498 oldal; 21 cm
Tartalommal ellátva; rézmetszetlenyomatok benne: Szentlélek eljöve
tele, Krisztus az Olajfák hegyén; lapi)enne: transzliterált írás, BATH 
iniciálék korona alatt (bal felső sarok) (Ms. 1047)

12. 1792 körüli. 374 oldal; 19 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809.”; 
verses kötet (Ms. 1072)

13. 423 lap; 13 cm. 3 rész: 1. nyomtatott (valami vége) 83-95 oldal
2. kézirat 1-225 oldal
3. 1793 körüli, nyomtatott 226-423 oldal 
(Ms.1097)

14. 1793-1795. 1040 oldal; 24 cm 
Latin-örmény szótár (Ms. 1045)

15. 1794 körüli. 128 lap; 17 cm 
(Ms.1087)

16. 1795 körüli. 176 lap; 19 cm
Bejegyzés: „Manuscriptio R.P. Zacharia Wertan de Donogan. 
A.D. 1809”; szótár (?) (Ms. 1080)

17. 1796 körüli. 343 oldal; 21 cm 
Válogatott latin szótár (Ms. 1055)

18. 1801 körüli. 274 lap; 19 cm
Bejegyzés: „Manuscriptio R.P. Zacharia Wertan de Donogan. 
A.D. 1809”; latin-örmény szótár (Ms. 1073)

19. Klemenschitz, Antal Chlinitzi. - Arménia ama hajdoni Örményország- 
és királlyai- viszontagságinak, s ezek- között eme neviről, és ne
miről... Segesvár, 1806.195 lap; 4°
Örményország története különböző történetírók szövegeiben és néze
teiben kezdetektől a török elfoglalásig (Ms. 1370)
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20. 1808 körüli. 490 oldal; 21 cm 
Égetett betűkkel írott (?) (Ms. 1057)

21. 1809 előtti. 1011 oldal, amiből írott 1004
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809, 
17a gloris.” (Ms. 1042)

22. Catalogus venerabilis eléri rítus latini et armeni diocesis Transilvaniae 
pro anno 1824. 109 oldal; 4°
Latin nyelven; latin és örmény ritusú leikéinek listája az 1824-es évre 
Erdélyből; külön fejezet Erzsébetvárosról; Csíkszépvíz, Szamosújvár 
is (Ms. 833)

23. 1828 körüli. 117 lap; 14 cm
Tartalom; fejezetek végén kis metszetlenyomat (Ms. 1095)

24. 1829 körüli. 60 lap; 19 cm 
(Ms. 1067)

25. 1831 körüli. 72 lap; 19 cm 
Napló (?) (Ms. 1075)

26. 1835 körüli. 46 lap; 19 cm 
Meteorológiai napló (Ms. 1076)

27. 1846 körüli. 31 lap; 21 cm 
(Ms. 1069)

28. 1911 körüli. 115 lap; 20 cm 
(Ms. 1071)

2 9 .1. kötet: 332 lap; 24 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809.”; 
fémkapcsos
II. kötet: 449 lap; 24 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809”; 
fémkapcsos (Ms.1046)

30. 195 lap; 22 cm
Bejegyzés: „Manuscriptio R.P. Zacharia Wertan de Donogan, Docto- 
ris Penitentia, ac Missionarii Apostoliéi in Partibus Transilvaniae. A.D. 
1809”; tartalommal; rézmetszet: tanító és diákjai (címlap után), kiseb
bek az oldalakon; latin nyelvtan (Ms. 1048)

31. 32 oldal; 21 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan De Donogan. A.D. 1809.”; 
rövid színdarab (Ms. 1063)
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32. 284 oldal; 18 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan de Donogan. A.D.1809”; 
latin szótár (Ms. 1082)

33. 133 lap; 17 cm
Bejegyzés: „Ex libris R.P. Zacharia Wertan de Donogan. A.D.1809”; 
piros betűk (Ms. 1090)

34. Imre, Eszter. -  A’ nefelejts Arminiához. [s. 1.], [s. a.]. 7 lap; 10 cm 
Vers Örményországhoz, hogy ne felejtse el fiait (Ms. 1804)

35. lap; 15 cm
Latin nyelvtan (?) (Ms. 1041)

36. 301 oldal;
Piros iniciálék; kivágott örmény kereszt benne; tartalom (Ms. 1043)

37. 264 lap; 21 cm
Latin nyelvtan, helyenként szótárral; zsinóros könyv (Ms. 1050)

38. 404 oldal; 21 cm
Piros címek; örmény hitvitázó munka (Ms. 1051)

39. 91 lap; 23 cm
Kötetlen; benne: lap, kiegészítés; latin szólás- és közmondásgyűjte
mény örményre lefordítva; 3 részes (?) (Ms. 1049)

40. 56 oldal; 21 cm 
(Ms. 1052)

41. 1021 oldal; 20 cm 
Tartalommal; fémkapcsos (Ms. 1054)

42. VI+140+II oldal; 20 cm 
Piros betűk (Ms. 1056)

43. 152 lap; 21 cm 
(Ms. 1058)

44. 427 oldal; 21 cm
Latin nyelvtan (Ms. 1059)

45. 118 lap; 20 cm
Imádságos könyv; benne: lap tartalommal (?) (Ms. 1062)

46. 30 lap; 22 cm
Templomi bútorok leltára (Ms. 1065)

47. 158 lap; 21 cm 
(Ms. 1066)

48. 52 oldal; 20 cm
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(Ms. 1068)
49. 110 lap; 19 cm 

(Ms. 1070)
50. 237 lap; 18 cm 

(Ms. 1074)
51. 40 lap ábrákkal; 18 cm

Szemészetről szóló könyvecske (Ms. 1077)
52. 353 oldal; 18 cm

Latin szótár; fémkapcsos (Ms. 1078)
53. 246 lap; 19 cm 

(Ms. 1079)
54. 236 lap; 18 cm 

(Ms. 1081)
55. 184 oldal; 17 cm 

(Ms. 1083)
56. 699 oldal; 17 cm 

(Ms. 1084)
57. 182 lap; 17 cm

Latin szótár (Ms. 1086)
58. 21 lap; 17 cm 

(Ms. 1089)
59. 15 lap; 17 cm 

(Ms.l 092)
60. 112 lap; 17 cm

Piros betűk (Ms. 1093)
61. 99 oldal; 17 cm 

Piros betűk (Ms. 1094)
62. 174 lap; 14 cm

Piros betűk; imádságos könyv (?) (Ms. 1096)
6 3 .1. kötet: 371 lap; 37 cm, II. kötet: 200 lap; 37 cm 

(Ms. 1498)
64. 147 lap; 35 cm 

(Ms. 1501)
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ROMÁN AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
TÖRZSGYŰJTEMÉNY

1. Szongott, Kristóf. -  A hazai örmények vezeték- és keresztnevei. Sza- 
mosújvár: Todorán Endre „Aurora” könyvnyomdája, 1884. 72 oldal; 
22 cm
A „Genealógia” elődje (A 2185)

2. Bor’jan, B. A. -  Armenija. Mezdunarodnaja diplomatija i SSSR. 
Moskva, Leningrad: Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, 1929. II. kötet 434 
oldal; 24 cm
XX. századi örmény történelem (C 110)

3. Parsamjan, V. A. -  Istorija armjanskogo naroda 1801-1900 g. g. Ere
van: „Ajastan”, 1972.1. kötet 398 oldal; 21 cm
XIX. századi örmény történelem (E 270)

4. Temon, Yves. -  Les arméniens. Histoire d’un génocide. Paris: Senil, 
1977. 320 oldal 2 térképpel; 21 cm
Rövid örmény történet; a török iga és hatásai; 1915 előzményei és mé
szárlásai (1/5608)

5. Eremya Chelebi Kömürjian’s Armeno-Turkish poem „The Jewish 
bride” / Edited by Avedis K. Sanjian and Andreas Tietze. Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1981. 198 oldal illusztrációkkal; 23 cm
E. C. Kömürjian „A zsidó menyasszony” című munkájáról értekezés; 
transzliteráció és angol fordítás (11/2558)

BALÁZSFALVI ÉS MÁS GYŰJTEMÉNYEK

1. Avedik, Lukács. -  Az örmény sz. mise szertartásai az eredeti szöveg 
után. Segesvár: Jördens Frigyes, 1876. 51 oldal; 18 cm 
Bejegyzés: „Szebeni Miklós 1902”; bevezető és az örmény szentmise 
magyar fordítása (F 45490)

2. Herrmann, Antal. -  Opitz Márton Erdélyben. (1622-23). Budapest: At- 
henaeum, 1876. 24 oldal; 24 cm
Opitz Márton útja jegyzetekkel ellátva (U 83845)

3. Avedik, Lukács. -  Az örmény tudományos Akadémia. Segesvár: Jör
dens Frigyes, 1883. 109 oldal; 19 cm

132



A mechitarista rend kialakulása; Szent Lázár-sziget története; az ör
mény irodalom rövid ismertetése, kritikája (U 85341)

4. Avedik, Lukács. -  Szentföldi emlékfüzér az 1882-iki első magyar je- 
ruzsálemi zarándoklás alkalmából. Marosvásárhely: Szabó Gyula, 
1883. 146 oldal; 19 cm
Avedik Lukács útinaplója Jeruzsálemig, széljegyzetekkel (U 69871)

5. Herrmann, Antal. -  Alternatívák a rumén ethnológiához. Budapest: 
Franklin Társulat, 1890. 14 oldal; 24 cm
A román nép eredetének alternatívái (U 66027)

6. Herrmann, Antal. -  A hegyek kultusza Erdély népeinél. Egy ethnog- 
rafus-turista vázlataiból. Kolozsvár: Közművelődés Rt., 1893. 70 ol
dal; 23 cm
A hegy-kultusz a szászoknál, cigányoknál, magyaroknál, románoknál, 
örményeknél (R 127100)

7. Herrmann, Antal. -  Az ipar és a néprajz. Brassó: Brassói Nemzeti Szö
vetség, 1900. 23 oldal; 18 cm
Herrmann Antal előadása az ipari munkások szórakoztatása végett 
(R 88926)

TÁRGYMUTATÓ

Dráma 17/39; 18/42; 34/168; 36/31
Etnográfia, néprajz 21/26; 22/27; 27/81; 31/134; 32/148; 34/167; 38/1; 39/6,7 
Fordítások 23/44; 24/58; 30/122; 32/146; 33/155 
Irodalomkritika, esszék 14/7; 23/42; 25/63; 29/109; 30/127,129; 38/5 
Irodalomtörténet 20/8,9; 29/117; 30/121
Ismeretlen téma 15/14; 16/15,16; 34/2,4,6,7,8,9; 35/10,11,13,15,20,21,23,24; 36/ 

27,28,29,33,36,40,41,42; 37/43,47,48,49,50,53,54,55,56,58,59,60,61; 38/63,64 
Katekizmus 14/1; 15/5,13,15; 17/30; 18/45,46,50,51; 21/17; 24/50; 25/69; 37/45; 38/62 
Kultúrtörténet 17/41; 19/2; 20/11,12; 21/21; 22/28,32,35; 23/41,46; 24/49,54,56,57; 25/ 

60,64; 26/71; 27/82,92; 28/93; 29/107,112,115,118; 31/137; 38/2 
Latin nyelvtan, szótárak 34/5; 35/14,17,18; 36/30,32,35,37; 37/44,52,57 
Líra 16/19; 25/65; 26/74; 28/94; 29/108,113,116; 30/123,124,126; 31/132,133,135; 35/12; 

36/34
Mesék 18/47,52; 23/40; 30/120 
Monográfiák 21/22; 22/29 
Művészet 19/4; 25/62,67; 32/151
Naptárak, naplók 14/6,8; 15/4,10; 17/35; 18/1; 27/84; 35/25; 39/4
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Örmény nyelvtan, szótárak 16/20,21,29; 17/36,38; 19/3; 20/10; 26/80 
Örmény történelem 15/9; 16/23; 18/43,54; 19/1,2,4; 20/5,6; 21/20; 23/43,45,47,48; 24/ 

51,52,53,55; 25/59,68; 26/72,73,75,76,78; 27/86,87,90,91; 31/131; 32/147,149,153; 
33/154,156,158; 35/19; 38/3,4

Próza 20/13; 28/95,96,97,98,99,100,102,103,104,105; 29/106,110,111,114; 30/ 
119,125,128; 31/136,139,140; 32/142,144; 33/159,160,161,162 

Próza és líra 28/101
Társadalomtudományok 14/9; 16/18; 17/37,40; 21/18; 27/83,85,88,89; 33/164 
Természettudományok 14/2; 15/6; 16/17,27; 17/32,33; 18/48; 20/14,15; 21/23; 31/138,141; 

33/163; 36/26; 37/51
Történelem 15/11; 16/16,24; 17/31,34; 19/3,5,6; 22/36,37; 26/70,79; 39/5 
Útleírások 16/22; 32/143; 38/2 
Vallásos jellegű listák 35/22; 37/46
Vallástörténet, tanulmányok 14/1,4,5; 15/2,3,7,8,12; 16/28; 18/44; 20/7; 21/19,24,25; 22/ 

30,33,34; 25/66; 26/77; 32/150,152; 33/157,165; 34/1,3,169; 36/38; 38/1,3 
Vegyes 18/49; 21/16; 22/31; 23/38,39; 25/61; 31/130; 32/145; 33/160; 34/170; 35/16; 36/ 

39

KÉPJEGYZÉK

1. (99) Zakharija Gabrusjan: Kirch astvacaji nachachaluthiun 1853 I. kötet 
„Az égi gondviselés könyve”; Franciskos Androjan életrajza 1454-től

2. (100) Zakharija Gabrusjan: Kirch astvacaji nachachaluthiun 1853 II. kötet 
„Az égi gondviselés könyve”; Franciskos Androjan életrajza 1454-től

3. (113) Kafdarean, P.-Kidutjhiun korcatruthiun. Velence, Szent Lázár 
Mechitarista Gyülekezet, 1861, „Tanítások és gyakorlatok”- örmény iskolai tankönyv

4. (145) Agonc Stephanos műve, Kolozsvári Levéltár Nyomtatványtár: 8-as sorszáma
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LÁSZLÓFFY CSABA
író, költő -  Kolozsvár

KI HALLJA, KI ÉRTI MEG?

„Megdermedt sírhalmok között 
málladozik a gyászmenet 
kőnéma kővak kősüket 
körötte idegen nevekkel 
állnak a fej fák sírkövek

Dérlepte sírhalmok között 
szétporladt rég a gyászmenet 
harangszó csendül messziről 
rézhangja lélekként lebeg 
ki hallja meg ki érti meg”

(Baka István: Gyászmenet)

Börtönünk határtalan -  állítja egy kortárs szellem. Mindegy, hogy a 
múlt emlékei, vagy illúziószegénységben felnőtt, sérült (vesztes!) képze
letünk vergődik börtönében. Valóban olyan mélye van a magasságnak is, 
hogy „börtönt ácsolhat a végtelennek” akár?!...

Nemzedékek szoktak össze a rettegéssel, koponyaűrig ért fel a bizony
talanság. (.. .térdig hűségben /  derékig árulásban /  íme hajdú a te fogyat
kozásod -  mondhatnám ma is, miként negyed századdal ezelőtt?) Egy idő 
után volt, aki már a semmibe kezdett hantot ásni, lent. Vagy odabent... 
Ámde bármilyen irányba indultak volt is a kevesek, és sodródott a szétsza
kított magyarság -  hamisított, eltulajdonított világában volt egy kikezdhe
tetlen erkölcsi érték, ha úgy tetszik, mérce, amely továbbra is elpusztítha- 
tatlannak látszott, egy biztosnak hitt pont, mely megmaradt szilárdnak. Ér
dekes módon a fájdalom, a veszteség, a halál jelképei nemegyszer tartó- 
sabbnak bizonyulnak a dicső vagy vakmerő cselekedeteknél, a mindent 
megbolygató, fejetetejére állító viharoknál.

Ilyen jelképpé nagyított emlék volt az aradi vértanúk kivégzésének ke
gyeleti napja: október 6. Sokan csak így emlegetvén a a sorsszerű -  de nem 
törvényszerű -  áldozatokat: Az aradi 13! Noha méltatlan volt az utókor
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kegyelete, valahányszor megfeledkezett a szabadságharc bukása után má
sutt és nem sokkal később kivégzett személyiségekről, akik sorstársai vol
tak al 3 hősi halottnak. (Mint Kazinczy legkisebbik, 29 éves fia, Kazinczy 
Lajos ezredes, aki Kolozsvárt készült épp visszafoglalni az oroszoktól, ami
kor hírül vette, hogy Görgey letette a fegyvert; a „tizennegyedik” vagy „ti
zenötödik” vértanúként október 25-én lőtték agyon ugyancsak Aradon.

A „teremtő kimondás” -  egy nagy költő szavait idézve -  remény. De 
legalább annyira az a kimondhatatlan is. A költő „azt mondja a valóság
gal: remélek! Mert nincs más, csak a valóság! A valóság az, ami van... És 
a mítosz se más, mint a valóság. A mítosz a történeti állapottá képzett való
ság. (...) A mítosz az ember történelme az erkölcsi jó reményt-építő való
ság-akaratában! A mítosz az ember végső jóra törő akaratának valósága...” 
(Juhász Ferenc)

Álljunk meg itt. Lehet, hogy a költészet kifejező ereje a szépre, jóra 
törekvést valóságként képes elhitetni velünk, és többre képes a tünékeny 
pillanat megragadásánál; ezúttal azonban a konkrét -  régóta letűnt -  tra
gikus, vagy közelről csupán kusza, érthetetlenül zavaros, de testi mivoltun
kat tekintve mindenképpen látványosan kegyetlen, majd hoszú távon be- 
láthatatlanul lélekpusztító, hetedíziglen lesújtó, a reményvesztettségben 
depresszióba kergető történelmi pillanatokra, napokra gondolok.

(Invokáció)

„ Villámlik s dong az ég. Hanyatt esett az Isten /  mondanám nagyma
mának a / pitvarában, mert a lebontott házba hazajutna a kisfiú, /  és élne 
még nagymama...

Éppen húsz évvel ezelőtt megjelent „olvasmányból” idézem e sorokat, 
az ÉLET ÉS IRODALOMnak abból a számából (1981. október 3.), amely
ben Guyon Richárd honvédtábornok 1849. augusztus 14-i levele tétetett 
közzé: A címzett Haynau altábornagy -  a feladó: Guyon Richárd hon
védtábornok.
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Kiről, miről is van szó? (Egyúttal az is kiderül, hogy mennyire nem volt 
törvényszerű pont ama 13 honvédtábornok kivégzése.) A példát statuálni 
akaró hírhedt (magyarok ajkán hóhér gyanánt emlegetett) Haynauhoz az 
az angol származású gróf intézte a családi dokumentumokból kibányászott 
és húsz évvel ezelőtt közétett levelet, akit ugyancsak Kossuth tábornoka
ként ismer és emleget az utókor. A magyar hadjáratban Guyon Richárd alól 
három lovat lőttek volt ki, „köpenyege a rajta átfúródott golyóktól olyan 
vala, mint a rosta, csákója összevágva, kardkötőjét is elvitte egy golyó”. .. 
Azokban a napokban, midőn Görgey világosan látta, miszerint a „szeren
csétlen harcok után, melyekkel Isten a legközelebbről meglátogatta a nem
zetet, nincs többé remény, hogy egyesült osztrák és orosz nagyhatalmas
ságok ellen az önvédelem harcát a siker reményével folytathassuk” -  az idő 
tájt Guyon honvédtábornok ezt válaszolja Haynau felszólítására: „Én a 
fegyverhez azon magyar alkotmány védelmére nyúltam, melyre V. Ferdi- 
nánd őfelsége parancsára felesküdtünk”, (különben ezt hangsúlyozza fő 
érvként az aradi várbörtönben fogva tartott, és kivégzésre váró, szinte va
lamennyi honvédtábornok, a ma „főszereplővé” előléptetett Kiss Ernő min
den mentségét e „fedezék” mögé sorakoztatja fel, persze, hiába). Guyon 
tábornok megúszta; jóllehet ama levélben kegyelmet követel mindenkinek 
(az ifjú császártól, Ferenc Józseftől az 1848. március 15-i alkotmány be
tartásának szellemében), különben nem hajlandó letenni a fegyvert; amint 
írja: „az alkotmányt minden kezeim közt lévő erővel védelmezni fogom az 
utolsó emberig s az utolsó csepp vérig”.

Önpusztító cselekedetre lett volna képes, többet s eredményesebben 
kockáztatván a törvény adta esélyt, mint az (azóta már világosan kiderült, 
hogy tévesen) árulónak tartott Görgey, aki Világosnál letette a fegyvert?

...Ugyan milyen „esélyt” kínált volna számunkra a harc folytatása -  
és főleg az európai helyzet? Ne feledjük, hogy az augusztusi nagy hadita
nács kétes érzelmekkel hallgatta volt Görgey szavait -  azt, hogy „magunkra 
maradva láthatjuk, hogy Új-Arad előtt csatarendben áll a győzelemittas el
lenség...” (Még a vérszomjast kellett volna hozzágondolnia-mondania, 
hogy Haynau hiteles portréja elevenedjék meg sorstársai előtt; Görgey 
azonban nem volt bravúros stiliszta vagy szélhámos politikus, aki minde
náron ördögöt akar festeni a magyar jövendő falára). „Pénztáraink üresek,
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egészen üresek, hiányoznak a legénység ellátásához szükséges készletek, 
lőszerünk pedig alig elégséges egy kiadósabb csatanapra” -  ilyen körül
mények közepette teszi fel a kérdést: „megmenthetjük-e még fegyveres 
kézzel a hazát?” Akiket megmentett (volt ahol már tizenéves vörös sipká- 
sok folytattak partizánharcot a túlerővel szemben), neveltetésüknél fogva 
később még ők, a túlélők is árulónak nevezték, lehet. Mert azokban a he
tekben (amikor a fegyverletétel hírét nem akarták elhinni az alföldi parasz
tok, de a példastatuálásra kiszemelt tizenhárom már búcsúleveleit írta s 
a halálra készült) a Dunántúlon, mint hírlett, a somogyiak még szeptem
ber végén is hallani vélték az ágyúzást, s fülüket a földhöz tapasztva erősít- 
gették, bizonygatták képzelt vágyálmuk hitelét. Pedig az Orsóvá melletti 
sátortáborból akkoriban már török határőrök kísérték a rongyos mundér
ban, éhségtől meg-megbicsakló lábú menekülő honvédeket. És az orosz tá
bornokokat sürgető Haynau Olaszországba küldött egyik magánlevelében 
ez olvasható: „Paszkievics a lelkemre kötötte, hogy hirdessek általános am
nesztiát... én kitérő választ adtam, de a lázadó vezéreket fel fogom köt
tetni, és minden cs. és k. tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, 
agyon fogok lövetni, gyökerestül irtom ki a gazt...”

Nos, mit lehetett várni ettől a személytől és a győztes nagyhatalmak 
Európájától?... Legfeljebb annyi kegyelmet, mely eleméri és ittebei Kiss 
Ernőnek és három társának (köztük az ugyancsak örmény származású Lá
zár Vilmosnak) kijárt: kötél helyett golyó általi halált.

(A budapesti Élet és Irodalom már említett, 1981. október 3-i számá
ban jelent meg a Felhívás negyven főhöz című versem, amely nagy kravallt, 
kivizsgálást vont maga után -  ezt Bodor Pál és apósura, Gere Mihály elv
társ tudja csak igazán azóta is. A „sírba vitt részletekre” koporsófedelet bo
rítva, annyit mégis idéznék ebből az ópuszból, amennyi az aradi s a 
későbbi, látszólag „vértelen” áldozatoknak kijár: „Erdély csontos ösvé
nyein a helybéli nép / lerongyolódva mint sáskahad árvíz után/egyre csak 
hurcolkodik az Olt jobb partjára/a Maros bal partjára híjával taracknak 
röppentyűnek/ s egyéb nyomós érvnek vajon meddig /hátrálhat még Kőha
lomnál Vízaknánál Piski és /  Déva között a maradék? . . .”
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Ez mondhatni máig időzített „áthallás”. Divat, nem divat: az áldemok
rácia elmúlt évtizede alatt össze-vissza, főképpen Nyugatra csángáló er
délyi atyafiak a megmondhatói, mennyire valóságosak a nemcsak az 1849- 
es vereség és vértanúság idejét megelevenítő, a státustalanság és kiúttalan
ság mindenkori állapotára utaló passzusok ...

összemosódnak már a dátumok /  legalább az eredeti helységneveket 
függesszük ki/egy-egy sánc szélébe vert karóra a kifosztott /  határban ne
hogy kishitűség vagy árulás szakítsa el az anyai /  szótól végképp azt akit 
a szükség lapulni kényszerűéit...

Hol tartunk ... hát itt tartanánk még ma is? Bő másfél évszázad múl
tán, a jóléti és jólelkű Európa szeme láttára -  a változatosság kedvéért: a 
trikolór szabvány színeivel átfestett ördögi fondorlatok korában -, midőn a 
nagynemzeti buzgalom az ember közelebbi atyafiát, Lázár Vilmost is ked
vére „rétorománná” léptetheti elő. Mert ez is megtörtént nemrég, méghozzá 
a magyarok által szerkesztett Dialógban. Holott Lázár Vilmos koponyája 
(a tanúvallomások szerint) „rövid, széles, magas volt; ami családja örmény 
eredetével teljes összhangban áll”.

Nevezhetjük ezt a minden történelmi hitelt kikezdő mesterkedések ide
jét akár kettős áldozatnak -  amaz elsődleges, véres leszámolás után, ame
lyet más idők más hatalmi törvényei diktáltak s kényszerítettek ránk.

Annak a korszaknak ha a lelkiismerete nem is, de a dokumentumok 
iránti tisztelete példás örökség ma is.

Halljuk hát a tényeket.

*

1849. szeptember 21-én, pénteken vezették Kiss Ernőt és gróf Vécsey 
Károlyt a bírák elé az emeleti terembe. Hivatásos jogászokból álló bizott
ság tagjai: Emst törzshadbíró, őrnagyi rendfokozatban, Zinner, Daubek, 
Öhl és Schikl hadbírák, századosok.

Kiss Ernő honvédaltábomagy, országos főhadparancsnok. Született Te- 
mesvárott 1800-ban (a lexikonokat kiigazítva újabb közlés szerint 1799.

143



június 13-án; bár az aradi kihallgatási jegyzőkönyvben mindvégig negy
venkilenc éves, katolikus vallású, özvegy emberként szerepel), a második 
huszárezred parancsnoka, a hannoveri rend birtokosa s a pápai Krisztus
rend lovagja volt, a legvagyonosabb nemes emberek sorába tartozott; a ma
gyar seregben érdemeiért tábornok, utóbb altábornagy és a magyar érdem
rend középkeresztese. ízléssel épült s pazar fényesen berendezett lakóhá
zai a lázadók által hamuvá tétettek, s több mázsára menő asztali ezüstkész
letét a temesvári várőrség lefoglalta. (Vinkler Brúnó minorita szerzetes jel
lemzése alapján.)

A hármas kőris krónikája talán elárul valamit abból a gazdag örmény 
földi paradicsomból (mert szilfa-, csere és bükkfáival, orgonabokraival, il
latos hársaival, derűsen mosolygó; sárgalombú juharfáival és a téli ég alatt 
a hóban zölden pompázó egyenes törzsű fenyőivel valóban az volt), ame
lyet Kiss Ernő Torontál vármegyében örökölt, és szerencsétlenségére túl 
korán maga után hagyott. Az udvarház parkjának legöregebb fája, a vén 
hármas kőrisfa valóságos krónikása lehetett volna az ittebei Kiss-család 
életének. Kódex volt a vén fa -  a latin szó nemcsak régi könyvet, króni
kát jelent, az eredeti értelme fakéreg, faháncs. Nos, a hármas kőris száz
harmincöt évgyűrűjében egy család hat nemzedékének életét őrizte volt. 
A park alapítója Issekutz Katalin asszony volt, ki első nemzedéknek szá
mító atyját, Antalt, Erzsébetváros szabad királyi város főbíróját élete alko
nyán Erdély bércei közül vitte a bánsági Begaszentgyörgyre, s akinek hi
tes ura, Kiss Miklós vásárolta volt meg az ittebei birtokot. A borsózöld 
szülőházról és a gyönyörű parkról szóló leírások a hatodik nemzedékhez 
tartozó néhai Jaksich Mihály jegyzőtől maradtak fenn ránk, akit, akárcsak 
a vértanú Kiss Ernőt és leszármazottak, „a többszörösen összeszövődött” 
nagy családi rokonság magyarországi ága révén felmenőim közé sorolha
tok. Mert -  amint úja -  „akiket maga körül látott a hármas kőris, azok mind 
Issekutz Ágoston valamint Lászlóffy Násztur és felesége, Izsák Mária le
származottai” ...

Kiss Ernő a negyedik „kőrisfa-nemzedékkel” serdült föl, (Déryné nap
lójában olvasható, hogy társulatával Becskereken is játszott, s egyik kama
szifjú színházi rajongójában később a mi Ernőnket vélte felismerni; noha 
valójában a hozzá hasonló, tüzes tekintetű, dús, lobogó hajú unokatestvére
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vitte volt Dérynének az előadásokat magasztaló vagy pocskondiázó vár
megyeházai híreket, Kiss Ernő azokban az időkben huszonhét-huszonnyolc 
éves huszárkapitány volt.) A majdani aradi hős nagyapja, Kiss Izsák Ele
méren lakott, és roppant gazdagsága egyetlen fiára, Ágostonra szállt, aki 
az eleméri és ittebei birtokoknak, valamint az öröklött örmény ékszerek
nek s drága ezüstneműknek köszönhetően Torontál vármegye leggazda
gabb mágnásurai közé soroltatott. Kiss Ágoston mindazonáltal igen egy
szerű öltözetben kelt útra Ernő fiával, aki a pozsonyi huszárezredben óhaj
totta kitanulni a huszárságot. A huszárezred parancsnoka honnan is gon
dolhatta volna, hogy egy dúsgazdag nábob áll előtte, aki éppen ebéd köz
ben zavarta meg családját. Kiss Ágoston előadta, hogy mi járatban van Po
zsonyban: fia huszár szeretne lenni! „Forduljanak a sorozó parancsnok
hoz”- utasította kissé barátságtalanul az ezredes a jövevényt. Ernő apja 
azonban nem tágított: „Engedelmet kérek, a fiam nem közhuszár, hanem 
kadét szeretne lenni.” Az ezredes hangja egy fokkal fölényesebbé vált: 
„Tudja-e, hogy ezredünk tisztikarában szinte csupa főnemesek szolgálnak? 
Képzelheti, hogy mekkora mellékjövedelemre van szüksége egy hadapród
nak, ha lépést akar tartani tiszttársaival.” „A fiamnak -  felelte nyugodt han
gon Kiss Ágoston -  tizenhatezer forint zsebpénzt adok. De ha nem lenne 
elég?! ... Nem fogom hagyni, hogy ittebei és eleméri Kiss Ernő főnemesi 
tiszttársai között szégyenkezzék.” Az ezredes megütközve állt fel az asz
taltól; jóformán szóhoz sem jutott, amikor szerencséjére felesége kukkan
tott be a másik szobából. „Nézd csak -  nézett ki az ablakon, milyen pom
pás lovak! ... Ezeket mind az ezred számára hozták?” Mire az örmény ná
bob szerényen szólt közbe: „Bocsánat asszonyom, azok a lovak az én mé
nesemből valók. Hatvan példányt hozattam el otthonról huszonnyolc csi
kóssal, hogy Ernő fiam, hogyha már huszár akar lenni, ne szűkölködjék há
taslovakban...”

Szóval így vágott neki a kalandokban bővelkedő, s mint később kide
rült, kockázatos pályának -  legalábbis a nagy család krónikása szerint -  
Kiss Ernő; hamarosan a pozsonyi tisztikar kedvence lett, és egy év múlva 
már férfiként, huszárhadnagyi csillaggal tért haza a begaszentgyörgyi ro
konsághoz. *

*
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„Kiss tábornok nem hadvezér, de azt bizonyíthatom, hogy rendkívül 
bátor katona. Egy lovát puskagolyó érte ... Tényleges vereségünk nem va
lami nagy, annál nagyobb az erkölcsi kudarc... El sem tudod képzelni, 
mennyire szétzülött zászlóaljunk. Engedelmességnek híre sem volt, el is 
fáradtak a legények, sehogy sem lehetett őket összetartani.” (Leininger- 
Westerburg Károly aradi vértanú feleségéhez írt leveléből. Majd az 1848. 
december 7-i tomasováci csata után, miután Damjanich a magyarországi 
főhadparancsnoknak kinevezett Kiss Ernőtől átvette a bánsági csapatokat:)

„Kiss nem volt alkalmas arra, hogy válságos pillanatban ütközetet ve
zessen, aztán meg nem volt lőszertartalékunk, hogy hosszabb ideig foly
tathassuk a csatát.

Hangja, szaga, kényelme, kétes értelme, kétségtelen gyűjteményértéke 
volt valamikor annak az emlékezetünkben aléltlepke-világnak is. És Kiss 
Ernő, nem mindenik, de legtöbb szorongatott-sanyargatott társához hason
lóan, a lehetetlen -  gyűlöleten alapuló -  döntéssel szemben, egy hul- 
lám(törő)lovas esélyével megkísérelte a lehetséges, lovagiatlan, gyarló 
kompromisszumot.

(A kihallgatási jegyzőkönyvből:) „Végül ami az ez év április 14-i deb
receni függetlenségi nyilatkozatot és az országnak az osztrák monarchiá
tól és a Habsburg-Lotharingiai uralkodóháztól való elszakadást illeti, ki kell 
jelentenem, hogy ezzel a lépéssel sem én nem értettem egyet, sem az egész 
magyar hadsereg ... A függetlenségi nyilatkozatot Kossuth a karzat terro
rizmusával kényszerítette ki, mert maguk a képviselők sem értettek vele 
egyet. Azt mondták, hogy oktrojált (ránk erőszakolt) alkotmány miatt, mely 
Magyarország nyolc évszázados alkotmányát megsemmisítette, nincs más 
választásunk...”

(Kiss Ernő levele Klapka György tábornoknak -  a világosi fegyverle
tétel után. -  207-208. Old. I. kötet.)

Az ítélet (október 5.) -  Díszalakzatban, négyszögben várakozott a Wo- 
cher-gyalogezred első zászlóalja a vár főterén. Közepén Emst törzshadbíró 
állt, hóna alatt fekete bőrmappával.
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„Főtörzsfoglár, vezesse elő a vádlottakat!” -  hangzott a parancs. Kiss 
Ernő érkezett elsőnek. Megmutatták neki a helyet, hova álljon. Középma
gas, karcsú, friss mozgású férfi. Negyvenkilenc éves, de tízzel fiatalabb- 
nak látszott. Élénk volt. Dús haja félig a homlokára fésülve, vastag baju
sza gondozott, kemény álla borotvált. Gróf Vécsey Károly érkezett melléje; 
kezet szorítottak. A harmadik elítélt Aulich Lajos, a legidősebb lázadó tá
bornok volt; negyedikként lovag Pöltenberg Ernőt kísérték három társa 
mellé.”

„Őfelsége, a császár nevében! -  kiáltotta bele a hűvös reggeli csend
be Emst hadbíró. -  ítélet, melyet a magas hadsereg főparancsnokság pa
rancsa folytán összeállított és megesketett hadbíróság az alább nevezett 
urakkal mint a magyar lázadó hadsereg vezéreivel szemben egyhangúlag 
hozott meg...miáltal bűnösnek mondatnak ki hazaárulás bűntettében az 
ötödik hadcikk és katonai bűntetőtörvénykönyv hatvanegyedik szakasza, 
az 1848. október harmadiki, húszadikai, november hatodikai, tizenkette- 
dikei és az 1849. július elsejei legfelsőbb manifesztum és proklamációk 
alapján vádlott urakat az osztrák hadseregben viselt rendfokozatuk és nyug
díjigényük megfosztása mellett, miközben kimondatik összes előtalálható 
és elő nem található vagyonuk elkobzása, golyó általi halálra, illetve kö
tél általi halálra...”

(Kiss Ernő levele lányának, 1849. szeptember 26.)
„Kedves jó Róza! Ne álmodjatok valahogy arról, hogy engem láthas

satok vagy velem beszélhessetek. Életünk napról napra rosszabb lesz; egy 
perc szabad levegő sem. Még egy pillanat a folyosón sem. A szabad levegő 
teljes megtagadása folytán nagyon szenved a májam, annyira, hogy a ha
lált jobban szeretném e gyalázatos létnél... Ha elküldheted a 21-i, 22-i, és 
23-i hírlapokat, áldani foglak; különben nincs másra szükségem, mint borra 
és kenyérre... Téged örökre szerető Atyád.”

HAYNAU levele: „Kiss Ernő lázadóvezér birtokait és tizennégy má
zsa ezüstjét máris elkoboztam, a lázadók minden birtokát és vagyonát a 
kormány javára lefoglalom és kezelésbe veszem. Az már más kérdés, hogy 
Bécsben ezt helyeselni fogják-e. Ha beavatkoznak, örömmel félreállok. 
Vagy erős és hatalmas lesz Ausztria az egyesülés jóvoltából, és akkor Ma
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gyarországot úgy szervezi meg, ahogy a német tartományokat -  amihez 
csak azért is ragaszkodom, mert az országot fegyverrel hódítottam meg -, 
vagy a további feladatokat egy fejbólintó Jánosra kell bízni, akit tetszés sze
rint rángathatnak Bécsből..

A kivégzés. -  Lélekben halott volt Lázár Vilmos. Tichy őrnagy a nye
regből fejbiccentéssel intett a négy papnak, hogy lépjenek hátra a katonák 
sorfala mögé. Kiss Ernő kezet fogott lelkészével, az ő csuklóját csak most 
kötözték hátra. „Köszönöm önnek a vigasztalást -  mondta a papnak. -  Sze
gény hazám... Verje meg az Isten a hóhérait.”

Az őrnagy intésére a katonák a várfal tövéhez hátráltatták a négy elí
téltet. Felszólították őket, hogy térdeljenek le, majd fekete kendővel bekö
tötték a szemüket. Csak Kiss Ernő arca maradt szabadon...

A tizenhat lövészből négy-négy célzott egy-egy térdelőre, alig puska- 
hossznyi közelből. A lóháton ülő őrnagy kardsuhintására eldördült a tizen
hat lövés. Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos és Schweidel József előrebuk
tak, de Kiss Ernő továbbra is a lövészekre szegezte tekintetét. Az őrnagy 
ráparancsolt a sor szélén állóra: „Végezzen vele!”

A lövész közel lépett Kiss Ernőhöz, és a fülébe lőtt. Az áldozat feje 
szétroncsolódott.

*

A kivégzésről szóló vallomások különböző (egymásnak ellentmondó) 
változatai helyenként már-már a mítosszá válást segítik elő.

(Sujánszky Euszták minorita szerzetes visszaemlékezése:)

„Elérkezett ez is. Tompa moraj közt megérkezék a kísérő sereg, és há
romnegyed hatra a négy golyóra ítélt tábornok, úgymint Kiss Ernő, Schwe
idel József, Lázár Vilmos és Dessewffy Arisztid a sáncok között agyonlö
vetett.

Kiss Ernő az első lövés után el nem dőlvén, reája másodszor is három 
egyén lővén hala el. A három áldozat arcra borulva, Kiss Ernő hátra buk
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va feküdt a sánc árkában a nap lementéig. Kiss Ernőt a lövések közelről 
érték, bőrébe fúródott a lőpor, s a füst befekítette arcát.”

(Gróf Teleki Sándor honvédezredes visszaemlékezése:)

„De csak hárman roskadtak össze, Kiss tábornok állva maradt, a büsz
ke, az ironikus Kiss, aki nem akarta meghazudtolni előkelő modorának hí
rét. -

Hát én -  kiálta -  , rólam elfeledkeztek?

A káplár kinek puskája töltve maradt, kilépett a sorból, s rálőtt a nyu
godt tábornokra, aki homlokon találva elhullott azon osztrák golyó egyi
kétől, melyeknek özönét annyiszor zúdította magára.”

(Kari Weinhengst visszaemlékezése -  a bécsi forradalom résztvevője, 
a kivégzés szemtanúja):

„Az ítéletek felolvasása után mindegyik elítéltről levették a láncokat, 
s kezeiket erősen hátrakötvén egymástól négy-négy lépésnyi távolságra le
térdeltették őket. Mindezt a porkoláb végezte, éspedig nagyon ügyetle
nül.. .A vezénylő tiszt csakis Kiss Ernőnek engedte meg, hogy a halálnak 
a szemébe nézhessen.

Ekkor a lelkészek a katonaság mögé léptek, s egyszerre tizenhat lövés 
dördült alig két lépésnyi távolságól. Kiss Ernő kivételével a többiek azonnal 
meghaltak. Ekkor egy gránátos a tiszt parancsára fegyverét Kiss Ernő fü
lébe sütötte el, miáltal annak fejét egészen szétroncsolta.

A vértanúk, mielőtt letérdeltek volna, felsőruháikat levetették.. .így me
zítelenül kerültek a sírba.”

(Végül Sylvester Lajos osztrák élelmezési őrmester visszaemlékezése:)

„Kiss Ernő alacsony termetű ember volt. Mint dúsgazdag földbirtokos, 
itt is elegáns volt, zsebéből vadonatúj selyemkendőt vett ki, s azzal saját
maga kötötte be szemeit, azután kabátját levetve, jobb térdére ereszkedett,
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mintegy imádkozva várta be a halált. Fején kifogástalan paróka volt. A go
lyók szíve táján találták, azonban nem halálosan. Zihálva, kínlódva talpra 
állott, tántorogva nyújtva kaijait az ég felé, halódó paroxizmusában (he
ves indulatában) két olyan mozdulatot téve, mintha valamit felülről lefelé 
rángatna. Egy altiszt hozzáugrott, és közvetlen közelből főbe lőtte. A tá
bornok hanyatt esett... A közeli lövéstől parókája meggyulladt, és lángolva 
röpült a fal tövébe.”

íme, egy romantikus, az áldozatot jelképesen hőssé növesztő emléke
zés, jóllehet inkább látomás, vízió, mint krónika.

(Következzék a tisztiszolga levele Kossuth Lajoshoz, Kiss Ernő holt
testének elszállításáról. 1890. okt. 29.):

„Nagyságos Kiss Ernő tábornagy úr hű huszárja voltam, és jelenleg 
Nagyszentmiklóson (Torontál vármegye) van tartózkodásom. 81 éves em
ber vagyok. És mint nagyságos Kiss Ernő tábornagy úr hű huszárja a kö
vetkezőket írom: 1849-ik év október hó 6-ikán az én jó gazdámat az Ara
di várban lőtték agyon... még agyon lövetés után éjjelén az Aradi várból 
kiloptam, Aradról el vittem Kátrányföldre a hol 16 esztendeig feküdt; on
nan átszállítottam az ő templomi kriptájáb(n) Eleméren a hol most is nyug
szik.”

(Utóirat)
A kivégzésre váró Kiss Ernő

„Hagyd a homályt a taknyosokra!” 
(Vas István)

Ötven ugyan már nem leszel soha, 
a lét értelmét megtanultad: mostoha 
kézre, szívre nem bízhatod 
gyermekeidet -  halálra a holnapot!
Apai fájdalom!. . .(Bár sokkal nehezebben 
bujkálnál itthon avagy idegenben.)
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Tenlélegzeted szorongatja még 
a mellkast. Mindened -  a nyelv is törmelék. 
Fényűzésre többé semmi sem késztet, 
egy korty rum vagy bor mit sem nyom a latba; 
vezényszó nélkül indulsz a végső rohamra.

Sorsod elrekvirált (magyarörmény) ezüstkészlet.

Lászlóffy Csaba

Örmény nonstop-ballada

Mit tudunk mi a fájdalomról?
A romról,
melyet nem őriz ég s természet? 
Magadban érzed. -  
Suta védekezés: Európa!
Csalóka
ábránd nélkül, jaj, ki se bírnád!
Az irhát
menteni még nem minden.
Az ingen
Átüt a vér, de el csak a rozsda 
orozza.

Ó, te mindeneket tápláló!
A háló
míg fogva tart, csak a csüggedés 
(semmi rés); 
a félelem bűnre ingerel.
Ki felel
gyöngeségünkért? A győzelmek 
úgy jönnek
és mennek, mint vevők a boltban...
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Fogyóban
a hold. A láb kisebesedett. 
Kisdedek,
anyák, vének -  a halálmenet 
a hegyet
mássza: nyöszörgő, görcsös tömeg. 
Rémület
szűköl a torzonborz szakáll 
mögül; megáll
éhes szájban a fanyar gyökér, 
mint a vér
a húsba hasító kés élén -  
a félénk
gyülekezet vétkeit halkan 
számlálja. Almos, néma tenger, 
ki ment fel?!
Világ közönye néz egy népet: 
kísértet-
útvesztőbe érő sereget.
Titeket,
művelt fiait ne óvna a 
Földanya?
(A tanulatlan faj csenevész 
-  odavész.)

Szétnyűtt cipőd, lerombolt házad... 
Alázat
az ajtót vadul rádtörőnek? 
Legyőzhet
az, aki asztalkendőért nyúlva 
kifújja
orrát? Megint egy „félreértés”?! 
a kérdés
Bizánc, Irán uralma után 
ostobán
ismétlődik; arabra gondolj
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s mongol
hordákra! Évszakok múltán 
a szultán: Abdul Hamid a csendszakértői -  
A végső
bizonyosságtól akár most itt 
szétfoszlik
árnyékunk is. Újabb történet 
nincs. Véged!

Ellentmondás van-e még vajon?
Le question
Arménienne nlexistepás... Éden?!
Az égen
kitömött fúrj (zuhansz, képzelet?); 
képkeret
helye bent s ki nem húzott kampó 
az omló
falban. Prédára vetett házban, 
hazában
csak a szél hangja, más semmi -  
Hát ennyi.

(ajánlás)

Herceg,
amikor megszűnt a félelem, 

kúszva előbújtak az erősek 
s mondták: „Jelen!”
Csak nehogy úgy legyen.
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Dr. Bajusz István
történész, egyetemi tanár -  Zilah, Kolozsvár

KÉT ÖRMÉNY BOTANIKUS: WOLFF GÁBOR ÉS GYULA

A Wolff család eredeti örmény neve Meskó. Moldvából telepedtek át 
Ebesfalvára Apafi Mihály idejében. Itt volt kereskedő a XVIII. sz.-ban a 
család egyik legaktívabb tagja, Meskó György, akinek az új nevet köszön
hetik. A családi hagyomány szerint György gúnynévként kapta a Farkas 
(Kál) nevet, mivel egy-egy éjszaka több községen át hajszolta szürke lo
vait, hogy a következő vásáron ott legyen. Ez a gúnynév megragadt a csa
lád ezen ágán, így különböztetve meg őket a többi Meskótól. A név pedig 
aszerint alakult át, hogy György leszármazottai milyen nemzetiségű közeg
ben telepedtek le. E szerint maradt Farkas, lett Kál (illetve Gál) és Wolff.

Meskó György fiai még kereskedők, de velük már megkezdődött a 
család kirajzása. A családra jellemző sok gyermek szükségessé tette a 
szétszóródást. Meskó György és szamosújvári Karingetz Susanna há
zasságából pl. 8 gyermek született. Ezek közül kettő, Bogdán és József 
Kőhalomban nyitottak közös üzletet, ahol szövettel, fűszerekkel, vas
sal, pappírral, üveg- és porcelánáruval, lőporral, fegyverrel keresked
tek. De miközben József gyermekei folytatták a kereskedést, Bogdán 
fiai már szakítottak ezzel a pályával. Bogdán kétszer nősült. A Fatter 
Annamáriával illetve a Fark Rozáliával kötött házasságából kilenc gyer
mek született, ezek közül öt fiú érte meg a felnőttkort, és csak a leg
nagyobb maradt meg kereskedőnek (Antal, Udvarhelyen), József orvosi 
diplomát szerzett Bécsben 1834-ben és Kőhalomban tevékenykedett. 
Fia, Bogdán szintén orvos volt Erzsébetvároson (katonaorvos). Gábor 
és János gyógyszerészetet tanult, míg Alajos jogász lett és Kőhalom
szék főjegyzője majd Segesvár közjegyzője lett. Minket innen Gábor 
érdekel.

Wolff Gábor Kőhalomban született 1811. április 17-én. Apja Wolff 
Bogdán nagykereskedő, anyja Fatter Annamária Erzsébetvárosból. Elemi 
iskoláit a brassói katonai fiúnevelő intézetben, gimnáziumi tanulmányait
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Nagyszebenben végezte. 1827-ben állott be Ungár József fogarasi gyógy
szerészhez tanoncnak. Erre vonatkozóan a tanoncszerződés a következőket 
mondja: „...Tekintetes Bogdán Farkas úr egyik jeles fiát, Gábort a patikai 
szakra megkívántató tudományokban kívánván jártassá tenni, melynek oká
ért, hogy az elintézett akarat célt érhessen, a tisztelt kereskedő úr kérte a 
Patikárius urat a nevezett fiának patikájában leendő felvételére. Ezen ké
rés következéséül, ámbár a Patikárius úrnak szüksége nincsen, mindazonál
tal befogadta, mégpedig a következendő egymás között meghatározott fel
tételek alatt: ...(l)a praktikánssága ideje fog tartani négy egymás utáni fo
lyó esztendőkig, mely időszakasz alatt (2) köteles legyen a tisztelt Patiká
rius úr az ifjúnak apja lenni, úgy, hogy az ifjú ne is ismerjen Principális- 
sán kívül más atyát; annálfogva mindenek felett jó erkölcseket az ifjúnak 
elejébe teijeszteni, azokat vele gyakoroltatni; szemügyelet alatt tartani, úgy 
hogy ha idővel valami nem remélt csintalanság ütné ki magát, aztat elein 
szép móddal megfojtani lehessen, ezen kívül: (3) Hogy a cél érettessék és 
a költség is hiába ne tétessék a Patikárius Ungár József úr mindenben a pa- 
tikáriusi szakhoz megkívántató tudományokra az ifjat taníttassa, az azok
kal járó és tartozó dolgokat megértétvén a nevezett Praktikánsát tétesse 
azokban jártassá, hogy azokkal és azokban az ifjú tökéletes notiót sze
rezhessen magának, hogy annak idejében egy a Publikumnak szolgáló jó 
expediens Patikárius válhassék.” A tanításért Ungár József évi 80 rénes 
forintot és „egy nyolcfontos átalagot a legfainabb puskaporral” kért. Jel
lemző talán a kereskedő apára, hogy a szerződést a következő megjegy
zéssel írta alá: „Ezen megkészült contractust erejénél fogva ismerem és 
nevem aláírásával erősítem, kivéve a benne írt nevezetes átalag puska
port mert nem egy ily contractusba illendő, hanem én adni fogok min
den esztendőben contractus nélkül 2 vagy 3 fontot és remélem, hogy tet
szeni fog”.

Valószínű, hogy a fogarasi principális végül is elégedett volt, minden 
esetre Wolff Gábort kitanította a patikáriusságra, oly mértékben, hogy az 
1834-ben gyógyszerészi diplomát szerzett a pesti egyetemen. 1835 és 1840 
között különböző gyógyszetárakban volt alkalmazva Kolozsváron, Abru- 
don és Kőhalomban, míg sikerült önállósulni és 1840-ben öccsével, János
sal társulva sikerült megvenni Kolozsváron a Schmidt Ádám-féle gyógy
szertárat. 1843-ban nősült, feleségül véve nagyváradi Lukács Lujzát. 1856-
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bán Wolff Gábornak, 52 pályázó közül, sikerült megnyerni Tordán egy 
gyógyszertár nyitási jogát és ide költözött. A Kolozsvári Wolff patika Já
nos öcssére maradt és a XX. sz. elején is működött a ma is így ismert ház
ban, a Főtér 6. szám alatt.

Wolff Gábor Tordán hamar beilleszkedett az ottani viszonyokba és je
lentős társadalmi, gazdasági szerepet vállalt: létrehozója és 25 évig volt ve
zérigazgatója a „Tordai kisegítő-és takarékpénztárnak”, egyik megvalósí
tója „a Torda-Aranyos vármegyei gazdasági egyesületnek”, melynek híres 
gyümölcsfaiskoláját ő teremtette meg.

Amire viszont a tordaiak se figyeltek fel eléggé, de ami által kül
földön is ismertté vállt, az a botanikai és entomológiai szenvedélye. Fő
leg Torda és Kolozsvár környékének flóráját tanulmányozta és gyűj
tötte, ebből több apró közlemény született, közülük talán legje
lentősebb, a Magyar Növénytani Lapokban, 1877-ben megjelent „Jegy
zéke néhány Torda környékén előforduló ritkább növénynek”. 1858-ban 
ő azonosította a Tordai-hasadék növényritkaságát, az Allium obliquu- 
mot. Növénytani és entomológiai tevékenységét rendes tagsággal ho
norálta a „Királyi Magyar Természettudományi Társulat”, a „Stettiner 
Entomologischer Véréin”, a „Siebenbürgische Véréin für Naturwissen- 
schaft”, a bécsi állattani és botanikai társaság stb., miközben négy nö
vény illetve változat viseli Wolff Gábor nevét. 1892-ben, 81 éves ko
rában hunyt el Tordán.

Wolff Gábor gyógyszerészi és botanikusi működésének volt folyta
tója: legidősebb gyermeke, Gyula. 1844. április 14-én születtet Kolozs
váron, ahol az elemi- és középiskoláit is végezte. „Gyógyszerészmesteri” 
(Magister Pharmaciae) oklevelet 1866-ban szerzett a bécsi egyetemen, 
majd ugyanott 1867-ben „vegyésztudori” (doctor Chemia) címet is. Az 
itteni évek alatt végzett munkájának eredményeiből a bécsi Akadémia ér
tesítőjében már ekkor napvilágot látott a hüttenbergi vasércekről írt ta
nulmánya és a sztojkai ásványvíz vegyi elemzése. 1868-ban egy évet még 
Heidelbergben, Bunsen laboratóriumában képezte magát, majd hazatért 
Tordára, ahol átvette a gyógyszertár vezetését. 1870-ben nősült, felesé
gül véve Keszi Harmath Annát, dr. Harmath Márton vármegyei főorvos 
leányát. Apja botanikai munkássága őt is megfertőzte és hamarosan ko
moly munkatárssá vált. A Wolff Gábor által elkezdett herbáriumot tovább
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bővítette, gyűjtés és csere által az egyik legjelentősebb magángyűjtemé
nyé fejlesztette. A botanika, a természet jobban lekötötte mint a gyógy
szerészet. A század végén eladta a gyógyszertárat és Torda mellett, Al- 
sószentmihályon vásárolt birtokot, ahol mintagazdaságot hozott létre. Itt 
valósíthatta meg azt az álmát is, amit a városi szűk telken nem tudott: a 
Szentmihályon épített ház körül valódi botanikus kertet rendezett be nö
vénykülönlegességekkel, pálmaházzal stb. Gazdálkodási ismereteit, ta
pasztalatait nem csak a szentmihályi birtokán alkalmazta, hanem a köz 
javára is fordította, mint a „Torda-Aranyos vármegyei gazdasági egye
sület” igazgatója. Különösen gyümölcstermesztésben és borászatban szá
mított szaktekintélynek. Ebben a témakörben sok ismeretterjesztő cikket 
írt a „Haladás” és az „Erdélyi Gazda” folyóiratokban. Ismertebb közle
ménye: „Erdélyi szőlőfajaink”, amely a „Gyümölcs- és konyhakert” fü
zetek 1880-1881 évi számaiban jelent meg. Botanizáló, természetjáró 
emberként a turisztika egyik lelkes támogatója is volt, hosszú ideig az Er
délyi Kárpát Egyesület Torda-Aranyos vármegyei osztályának elnöki 
tisztét is viselte. Botanikai tevékenysége eredményeképpen neki is négy 
növény viseli nevét. 1921-ben hunyt el Tordán.

A két lelkes ember kitartó, szerény tudományos munkássága soha 
nem került a nagyközönség elé, Torda polgárai gazdasági és társadalmi 
tevékenységük révén tisztelték őket. Sajnos természettudományi munkás
ságukat az utódok nem folytatták. Wolff Gyula gyermekei közül a leg
nagyobb fiú, a korán elhunyt ifj. Gábor mérnöki pályát választott, a ki
sebbik, ifj. Gyula pedig jogi pályára készült. Igaz, később átvette és si
kerrel irányította a szentmihályi birtokot, fenntartotta és gondozta a her
báriumot és botanikus kertet. A herbárium hazai növényanyagát a buka
resti Politechnikai Iskola növénytani laboratóriuma vette meg 1932-ben. 
A gazdaságnak és botanikus kertnek a végét a II. világháború jelentette, 
amely ifj. Wolff Gyula halálát is magával hozta: 1944. szeptember 15- 
én, a bevonuló szovjet csapatok bátorító jelenlétének tudatában a Tordá- 
nál történt magyar hadi ellenállást megbosszulva és úgymond példát sta
tuálva szedett-vetett, katonáknak nem is nevezhető, felfegyverzett osz
tag hét embert végzett ki Aranyosszentmihályon, köztük a köztisztelet
nek örvendő ifj. Wolff Gyulát is. Később alkalom került a ház kifosztá
sára is. A „népi demokrácia” kultúrotthont működtetett itt, aminek ered
ményeként a körülötte levő, növényi ritkaságokkal teli parkot, mint fö
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lösleges, haszontalan valamit teljesen elpusztított. Több generáció szor
gos munkájának gyümölcse semmisült meg. A Wolffok nevét viszont, ha 
másutt nem is, a botanikában számon tartják, és az ő tiszteletükre keresz
telte el Wolff-gerincnek a Tordai-hasadék egy pontját Nyárádi Erasmus 
Gyula.

KÉP JEGYZÉK

1. Wolff Gábor
2. Wolff Gyula
3-4. Alsószentmihály -  Botanikuskert
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Dr. Veress István
ny. orvos -  Szilágysomlyó

MEGEMLÉKEZÉS DR. MÁRTONFI ISTVÁNRÓL 
(1895-1965)

Immár százöt éve 1895. április 23-án született Dr. Mártonfi István ér
demes orvos, volt szilágysomlyói belgyógyász és kórházigazgató.

Közülünk még sokan jól emlékszünk Dr. Mártonfi Istvánra. Aki egy
szer találkozott vele az soha el nem felejtette őt, jellegzetes egyéniségét.

Ezen alkalomkor megpróbálom kiragadni életének és tevékenységének 
főbb szakaszait, bár igen sokoldalú munkáját szinte lehetetlen egy pár 
oldalon összefoglalni.

Ahhoz, hogy őt megismerjük igazában, vissza kell mennünk a gyöke
rekhez. Édesapja, Mártonfi Lajos Szamosújváron volt főgimnáziumi tanár 
és igazgató, jeles tudós. Felbecsülhetetlen munkásságot fejtett ki Erdély 
természetrajzi, ásvány-földtani és geológiai kutatásában. Mártonfi I. dr.-t 
édesapja már kisgyerekkorában tanított és feltárta előtte a természet ezer
nyi titkát. Édesapjával tanulmányozták a növényeket, ásványokat, és estén
ként apa és fia közösen figyelték és kémlelték az égitestek rejtélyes világát, 
így már a családi körben magába szívhatta a természettudományokat, 
mondhatnám úgy is, hogy természettudományos gyerekszobája volt, ami 
kihatott egész életére és tevékenységére.

1914-ben beiratkozott a Kolozsvári Orvostudományi Egyetemre.
Az egyetem befejezése után egy évet az ottani Belgyógyászati Klini

kán dolgozott és 1920-ban Szilágy Somlyóra jött, ahová családi, rokoni 
szálak fűzték.

Itt kezdte meg áldásos tevékenységét, és élete végéig itt dolgozott.
Dr. Mártonfi mint fiatal orvos alapos felkészültséggel és nagy lelkese

déssel kezdte el működését, általános orvosi rendelőt nyitott. A betegeinek 
száma állandóan szaporodott, mind többet hívják éjjel és nappal, messze 
falvakba is ment, hol kocsival, hol szekérrel. Hírneve futótűzként terjedt 
túl a megye határán is.

Mint általános orvos működött, de a magánrendelőjében szinte kez
dettől fogva az orvostudomány több ágazatával is foglalkozott a belgyó
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gyászaton kívül, gyermekgyógyászattal, szülészet- nőgyógyászattal. 
Egyik kedvelt területe volt a szemészet, élvezettel végezte a szemfenék 
vizsgálatokat. De ugyanúgy szakorvosi szinten foglalkozott az orr-fül- 
gégészettel, az arcüregeinek a csapolását, gégetükrözést rutinszerűen 
végzett.

A rendelőjében jól felszerelt kis laboratórium volt, a bőr- és 
nemibetegek gyógyításával is foglalkozott.

Magam is emlékszem, milyen hosszú szekérsorok álltak betegekkel a 
rendelőjétől egész a volt zsidótemplomig.

Igen sokat dolgozott, de maradt még így is ideje, hogy részt vegyen -  
főképpen az 1920-as években és a 30-as évek elején -  az akkori város tár
sadalmi kulturális életében. A „Keserűlapu” c. helyi újság szerkesztésében 
vett részt, kitűnő humorérzékkel karikatúrákat rajzolt az újságnak és 
cikkeket írt, műkedvelő előadásokat rendezett.

A „Keserűlapu” megmaradt számai arról is tanúskodnak, hogy az 
1920-30-as években, milyen élénk társadalmi élet volt városunkban.

Mártonfi dr. humoráról, tréfáiról sok anekdota született, a betegeivel 
is sokszor barátságosan tréfált, de csak akkor, ha kívánkozott a jókedv, ha 
súlyosabb volt az eset, akkor nagyon komolyan foglalkozott a beteggel.

Az 1930-as évek végén a híre már akkora, hogy mehetne nagyobb 
központokba, hívták Kolozsvárra, később Marosvásárhelyre, de nem hagy
ja Somlyót. Az volt az elve, hogy vidéken is lehat orvosként jól dolgozni, 
akár nagyot is alkotni, emberhez méltóan élni, a vidéki embernek is szük
sége van jó orvosi ellátásra.

1940-ben megbízzák az állami kórház megszervezésével, fertőző - bel
gyógyászat és sebészeti osztály beindításával, kinevezik igazgatónak és 
belgyógyászati főorvosnak. Tudatában van annak, hogy milyen nagy szük
sége van Szilágysomlyónak és vidékének egy korházra, így nagy lelkese
déssel, tudással és gyakorlati érzékkel szervezi az akkori szerény lehető
ségek mellett a Somlyói kórházat.

Az igazgatóság mellett átveszi a bel- és fertőző osztály vezetését.
Modem röntgen készüléket szerelnek fel, Svájcból és Németországból 

megrendeli az akkori idők legjobb röntgen-szakkönyveit, áttanulmányoz
za és elkezdi a röntgenvizsgálatokat, amit 18-éven keresztül csinál. 
Ugyanakkor megindítja a tuberkulotikus betegek gondozását, a légmellke
zeléseket; rengeteget dolgozik, de még mindég nem ez a csúcs.
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A sebészeti osztályt felszereli hasi műtétekhez, csont és urológiai 
műtétekhez szükséges műszerekkel, EKG-t, laboratóriumi készülékeket 
hozatott. Sebész orvos, műtős nővérek jönnek, beindul a kórház.

Ez volt az a kicsiny mag, amiből kiterebélyesedett az évek folyamán 
az egész Somlyói egészségügyi hálózat, itt rakta le az alapokat, amire a mai 
hatalmas épület épülhetett.

Időközben a háború sötét fellegei tornyosultak Európa és a világ fölé, 
elmúlt a békebeli nyugodt élet, amikor még a „Keserűlapu”-ban jobbnál 
jobb helybeli tréfák jelentek meg.

1944-ben a háború átvonul Somlyón. A front átvonulása után nagy a 
zűrzavar, szegénység, elszaporodtak a járványok: kiütéses typhus, 
hastyphus, tuberkulózis, syphilis, dyphtéria, scárlát stb. Az orvosok elme
nekültek, járművek nincsenek, egy autó se maradt a városban, az ország
utak j árhatatlanok.

Mártonfi dr. egyedüli orvosként marad a kórházban és a városban. 
Tömegestől jönnek a nehéz esetek. Az első nagy sebészeti esete egy gyo- 
mor-perforációs asszony volt. Nem volt hova szállítani, mit lehetett ten
ni? Meg kellett operálni, a beteg élete függött a műtéttől. Mártonfi dr., aki 
eddig nagy-hasiműtéteket nem végzett, 50 éves korában nekivág a műtősnő 
és serdülő fia segítségével, aki a beteget altatta. Az első műtét nehezen 
ment, tovább tartott, de a beteg meggyógyult. Utána már jöttek sorjában 
a hasiműtétek, végtag-amputációk, háborús sebesültek. Özönlenek a be
tegek a kórházba.

Mártonfi dr. felköltözik a kórházba, és reggeltől estig a betegek ren
delkezésére áll, fáradhatatlanul, úgy ahogy az emléktáblán áll „mindenki 
orvosa” volt.

Később visszaemlékezve élete legnehezebb és a legszebb időszakának 
számította.

Két és fél éven keresztül végezte a sebészeti beavatkozásokat is. Las
san rendeződnek a viszonyok, 1947 után egymásután érkeznek a fiatal 
orvosok Somlyóra, akik igazi tanítómesterre találtak Mártonfi dr.-ban. 
Nagy szeretettel és türelemmel tanította a fiatal kollegákat az orvosi mes
terség számtalan fortélyára.

Igen sokat tanulhattunk tőle, tudományt, természettudományos gondol
kozást, orvosi szemléletet, magatartást, erkölcsöt. Egyes tanításait hosszú 
éveken keresztül idéztük, emlegettük.
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A betegek ezrei mellett maradt ideje a tudományos dolgozatokra, 1928- 
tól kezdve 1957-ig több hazai és külföldi orvosi folyóiratban közölt cik
keket az orvostudomány különböző területeiről, foglalkozott a vörhennyel 
(scárlát betegséggel), a tuberkulózis légmell kezelés okozta légembóliák 
elhárításával, a gerincsérv által okozott ischiászos tünetek és az övsömör 
kezelésével, laboratóriumi eljárásokkal, a vérsüllyedéssel, az érbefecsken
dezések okozta elzáródások megakadályozásával és dr. Félegyházi László
val egy új vizeletreagenst kísérleteztek ki a vizeletfehéijék kimutatására.

Tudományos dolgozatait az eredetiség és az igen széleskörű orvosi 
ismeretek jellemezték. Minden dolgozatában egy olyan eredeti ötlet volt, 
ami sehol máshol nem volt megtalálható.

Amilyen szinten az orvostudományok mellett a természettudományo
kat, a fizikát, kémiát, botanikát, állattant ismerte, méltán mondhatjuk, hogy 
igazi polihistor volt. Csendes ritka szabadóráiban a hydrobiologiával fog
lalkozott, mikroszkóppal vizsgálta a véglényeket, paramaeciumokat, ez 
megnyugtatta és kikapcsolódást jelentett szárára.

Különleges érdemire való tekintettel 1964-ben megkapta az akkori a 
legmagasabb hivatalos kitüntetést a „Román Népköztársaság érdemes or
vosa” -címet, ami nemcsak erkölcsi elismerést, hanem anyagi juttatást és 
nyugdíj-kiegészítést jelentett.

Nyugdíjazása után még vizsgált betegeket utolsó pillanatig, amíg csak 
az erejétől tellett. A sok munka után elhatalmasodott rajta a betegség. 
Amikor utoljára jártam nála, még súlyos betegen sem lankadt tudományos 
érdeklődése. Nem tudom elfelejteni, amikor jöttem el, szomorúan mond
ta „az óra lejárt”.

Végezetül is mi volt ennek az igen sokoldalú tevékenységnek az alap
ja, ennek a kivételes orvosi életútnak a titka?

Elsősorban az, hogy a természet sok talentummal ajándékozta meg.
A gyerekkorban szerzett természettudományos műveltségét egész élete 

folyamán gyarapította, nagy hangsúlyt fektetve a folyamatos önképzésre, 
rendszeresen olvasva a külföldi orvosi és természettudományos folyóira
tokat, és munkákat.

Elhivatottság érzése, az életét szolgálatként fogta fel és ezért még a 
pihenőszabadságát sem vette ki soha.

Lélektani ismeretek (a Freudismust jól ismerte), emberismeret, ami
kor sötétkeretes szemüvegét megemelte bozontos szemöldöke fölé és nagy
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bölcs szemeivel a betegre nézett, akkor az volt az ember érzése, hogy úgy 
belelát a beteg leikébe, itt titok nem maradhat.

A beteg bajait, problémáit magáévá tudta tenni, bölcs, megértő és min
denek felett érző ember volt.

Egy személyes vallomással zárnám.
Mint orvostanhallgató alig vártam a nyarakat, hogy a Somlyói kórház

ban végezhessem a korházi gyakorlatot, szinte áhítattal figyeltem, lestem 
Mártonfi dr. minden szavát, tanítását, mint fiatal orvos mindent elkövet
tem, hogy a közelébe kerülhessek és a többi kollegával együtt, akik mel
lette lehettünk, egész pályafutásunk alatt példaképünknek tekintettük.

Az „óra lejárt”, de az Ő emléke az tovább él.
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László Ferenc
sporttörténész -  Kolozsvár

ERDÉLY SIKERES MAGYAR-ÖRMÉNY SPORTOLÓIRÓL

Szongott Kristóf szamosújvári tanárnak, a mai erdélyi 
örménymagyarok kedvelt lapja, az Armenia hasonló nevű elődje szerkesz
tőjének, a szamosújvári Todorán Endre „Aurora” könyvnyomdájában 
1893-ban megjelent, és 1 Frt 5o krajcárért áruba bocsátott „Szamosújvár 
-  a magyar-örmény metropolisz írásban és képekben” című könyvéről 
közölt bizonyos, valószínűleg álnéven jelentkező, Chambley, ismertetőt az 
„Erdély” című turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat, az Erdélyrészi 
Kárpát Egyesület értesítője nem sokkal a könyv megjelenése utáni első, 
sorrendben az évi 7-8. számában /263. old./.

A műbíráló szerinti „derék mű” olvasásakor érzetteket véltem átélni, 
amikor most, kezdő sportújságíróként -  úgy értem, hogy az idén kezdtem 
el a .... második 5o évet ebben a műfajban, az erdélyi örmény-magyar spor
tolókról szóló összeállításhoz fogtam. Engedjék meg, hogy idézzem a sze
rintem mindmáig örökérvényű, 108 évvel ezelőtti recenzenst: „úgy érez
tem magam, mint amikor az ember egy rokonszenves, kedves ismeretlen 
és mégis ismerős férfivel találkozik, kinek társasága becses, szavai érde
kesek, egyszerűek, minden frázis- és sallangnélküliek, de sokatmondók, és 
ami a fő -  igazak. Hasonló e mű egy szép üveghez, melyen keresztül csak 
úgy távolról élvezhettem a -  dalauzit, az édes igazságot, egy nemzetiség 
életrevalóságát, erejét, szívét, lelkét, a vallás iránti rajongását és küzdel
meit. Mondom, csak távolról élvezhettem, mégis megismertem, megsze
rettem. Szinte rosszul esett, mikor már nem volt mit belőle olvasni, nem 
volt mit látni.” Eddig az említett bíráló. Jómagam a körülöttünk, köztünk, 
élt és élő örmény-magyar sportolók nagy családját sorolom ebbe a műbe.

Jónéhányukról én is csak a távolból, de többségükről egészen közel
ről, régi ismerősként írhattam. Még azokról is, akik időben -  sajnos -  már 
távol állanak napjainktól. Sokat írtam róluk, de így, ily összegezett nem
zetiségi vonatkozásban még soha. Ezért volt a nagy család bizonyos fokig 
az előbb idézett recenzió-szerzőhöz hasonlóan rokonszenves, kedves 
ismeretlen. Utólag elmondhatom, keményfába vágtam a fejszémet. S tet
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tem ezt annál inkább, megint a bíráló gondolataiból kiindulva szívesen, 
mert hosszú évtizedeken, sőt, mint mindjárt hallani fogják, évszázadnál is 
messzebb nyúló ökumenikus szellemben való neveltetésemnek mindeddig 
hiányzó láncszeme volt az örmény-katolikusok életébe, tevékenységébe 
való alaposabb bepillantás.

Miért emlegettem évszázadot? Ugyanis ökumenikus szellemű nevelé
sem, igaz csak úgy jelképesen, tudat alatt, de már a múlt század elején, több 
mint két évtizeddel világra jöttöm előtt elkezdődött. A lényeg: színtiszta, 
tősgyökeres református ősöktől származó, vastagnyakú kálvinista vagyok. 
Édesanyám, az alföldi Békés megyei Füzesgyarmatról, Édesapám a Szé
kelyföldről, a Nagyküküllő menti Székelykeresztúr északkeleti csücskének 
Timafalva, vagy ahogy arrafelé mondják: Timafala negyedéből és a vele 
szomszédos Betfalváról származik, bár -  talán már annak idején az 
ökumeniára gondolva, nagyszüleim az ugyancsak szórványvidéknek te
kinthető Hunyad megyei Piskin, azaz ismét legyünk pontosak: 
Piskitelepen, magyar-román-szász vidék kellős közepén hozatták világra. 
Lévén nagyapám akkoriban dévai szász földbirtokon gazdatiszt. Na már 
most. Az én ökumenikus nevelésem mégis édesanyám kezdte el, még az 
1910-es évek elején, nem sokkal 5. születésnapja után. Történt ugyanis, 
hogy az ő Édesapja szívbetegségben, 1908-ban elhunyt, s nagymamám 4 
gyermekével özvegy maradt. 1912-ben viszont elvette őt feleségül az al
földi településre frissen kinevezett fiatal lelkipásztor, aki viszont unitári
us volt. Tehát már új felekezet hatott a családra, s jó két étized múltán rám 
is. Közben volt egy kis világháború, és édesapám, mint a szászvárosi gr. 
Kún Kocsárd Református Kollégium 1915-ös maturandusa az iskolapad
ból egyik napról a másikra az Isonzo völgyi és doberdói lövészárokba 
került. Jól lövöldözhetett, mert a kezdő karpaszomány őst a háború utolsó 
napjai immár hadnagyi rangban, friss sebesültként a bécsi központi KuK 
kórházban találták. Súlyos sérülés folytán került oda, s ott a mellé rendelt 
ápolónő olyan gondosan pátyolgatta, hogy jó apám, mintegy neki, vagy 
legalábbis neki is köszönve életét, a kórházból kijövet azonmód az oltárhoz 
kísérte. Ekkor tudta meg, hogy neje izraelita. Tehát -  ismét idegen beütés a 
reformátusok egyelőre még be sem tervezett református családjába. 
Édesapámék hamarosan elváltak, de a rövid frigynek is volt hatása rám, 
(Iskolai példa), jóllehet csak 1930-ban jöttem világra, és kezdtem iskoláimat 
állami, azaz görögkeleti iskolában, ahonnan a Kismester utcai görög
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katolikus apácák intézetébe, innen pedig az utolsó két elemi osztályban a 
Kossuth Lajos utcai német iskola lutheránus közegébe vezetett utam. Ilyen 
előzmények után lettem a Farkas és Petőfi utcai refkollégium diákja, s hogy 
azért a római katolikusok se maradjanak ki lelki világom alakítói közül, arról 
az 1948-as tanügyi reformnak nevezett merénylet biztosította iskola
egyesítés gondoskodott. Összecsaptak bennünket, hogy marakodjunk, de e 
helyett mi, régi alma matereink nemes szellemiségétől beoltva az erőszakkal 
szétrombolásra szánt iskoláinktól kapott útravalót egyesítettük, s lettünk 
egész életünkre szóló jó barátok. És most, annyi év után ismét itt vannak a 
katolikusok, méghozzá, a magyar-örmények. Közülük is a sportolók...

Ezért mondtam az elején, hogy még így, nem éppen közvetlenül, tér
ben és időben hol közelebbieket, hol távolabbiakat, de olyanokat vettem 
számba, hogy az idézett könyvbírálót ismételve: „akiknek társasága becses, 
szavai érdekesek, egyszerűek, minden frázis- és sallangmentesek, de so
kat mondók, s ami fő: igazak!”

Részletes ismertetéshez, még inkább értékeléshez jóval hosszabb 
összefoglalóra volna szükség. Ezt is megkísérlem majd, kizárólag sport
vonatkozású rendezvényre. Most röviden, az eleinte 8-lo főnyire tervezett 
összeállításban végül is félszáznál több férfiról és hölgyről. Egész rövid 
jellemzőikkel, névsor szerint. Azzal a megjegyzéssel, hogy a névsor ele
jére kívánkozó személyiséggel, utólagos engedelmükkel végül, de nem 
utolsó sorban szólok, mint az erdélyi örmény-magyar sportemberek leg- 
jelesebbikéről, akinek példája nemcsak az örmény-magyar sportembere
ket, de valamennyi sportolónkat ösztönözze követésre.

Tehát, lássuk, kik szereztek elismerést, megbecsülést a nemzetiségnek. 
Olyanok is, akik vegyes házasság révén, de csak bekerültek az örmény
magyarok nagy családjába.
1. Anca Pálné, Kardos Márta -  kolozsvári testnevelő-tanárnő, sokszo

ros országos bajnok, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes evezősnő 
az 5o-es években, számos nemzetközi regatta díjasa, itthon a Snagov- 
tavon, a határokon túl Amszterdamban, a szlovéniai Bledben, az ak
kori nyugatnémet Duisburgban, a lengyel Poznanban, az egykori 
Posenben a franciaországi Maconban és Anglia fővárosában, London
ban. Félje édesanyja, Azbej Margit magyamagykapusi földbirtokos 
lánya, a magyarul szakácsot jelentő Amirás család sarja révén került 
örmény családba.
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2-6. A gyergyószentmiklósi Basilides-család. A sportsikerek alapkőlete
vője, néhai id. Basilides Tibor, majd fiai, a szintén testnevelő tanár 
Csaba és ifj. Basilides Tibor, mindkettő jégkorongozó. Tibornak is, 
két remek hokis fia, László és a legifjabb Tibor, Csabának pedig a 
sízésben jeleskedő lánya, Gyöngyvér.

7. Bonyhai György dr., nagyváradi sportorvos, a váradi labdarúgók, ko
sarazok és más sportágbeliek népszerű Dokija, más néven Zsizsi.

8. Brendusa Sebestyén Viszarion, volt kolozsvári teniszező, a vidék 
egyik legtechnikásabb játékosa, különösen párosban utolérhetetlen.

9. Buslik Gyula, Csíkszeredái labdarúgó.
10-12. Darvas István, kolozsvári kosárlabdázó, a híres Radák utcai Darvas 

vendéglős családból, aki az idén március 16-án hunyt el gyógyítha
tatlan betegségben, New Yorkban és éppen ezen a héten, 11-én, ked
den, helyezte el özvegye, Taub Gabriella, balettmestemő -  Taub Já
nos színházrendező húga -  és D. I. nővére, Darvas Mária emléklap
ját szülei sírján, a Házsongárdi temetőben. Darvas nővérének férje, 
Rád János, akit a román sajtó egyből Radunak keresztelt el, kiváló 
vízilabdázó, a KAC és Vasas játékosa, majd többszörös Duna távúszó
bajnok a Braila és Galac között lebonyolított folyami versenyeken, 
Darvas húgának, Klárikának a férje, ifj. Deák Ferenc pedig remek 
fotós, köztük számos sporttárgyú fénykép készítője, mellesleg, mint 
egy New York-i múzeum fotósa vált ismerté.

13-15. Dobribán Gábor, László és Sándor, gyergyószentmiklósi, illet
ve Csíkszeredái jégkorongozók.

16. Donogán István -  Kolozsvárról Budapestre került atléta, az 1932-es 
Los Angeles-i olimpia diszkoszvető- verseny 5. helyezettje. Eredmé
nye: 47 m 07 cm.

17. Fejér András -  székelyudvarhelyi, többszörös országos ifjúsági és 
felnőtt bajnok asztaliteniszező, 1987 óta Németországban él, felvet
te anyai nagyapja, Konnerth nevét. Azóta a Jülici Tischtennis Club hi
vatásos, profi játékosa, számos országos és nk.-i verseny érmese, a 
Marosvásárhelyről odakerült Nemes Olgával az oldalán többszörös 
vegyes páros országos bajnok.

18-19. Fejér Dóra és Imre. Dóra a Csíkszeredái első női jégkorong-csa
pat játékosa, a 3o-as évek elején, olyan társakkal, mint többek között 
Ajtony Árpádné, Veres Magda, Szopos Mária, Györgypál Magda,
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Schmidt Irén, id. Vákár Lajosné Dávid Erzsébet és mások. Fejér Imre, 
labdarúgó.

20-22. Germán András Ovídiusz, neje, született Király Éva, fiúk Atti
la, úszók, vízilabdázók, tornászok, jelenleg Budapesten élnek. A csa
ládfő, András Ovídiusz ma is állandó részvevője különféle veterán 
úszóversenyeknek, bejárja egész Európát és rengeteg érmet visz haza.

23-24. dr. Ghidrai György és nővére, dr. Ghidrai Éva, jelenleg 
Sandoviciné, teniszezők. Édesanyjuk Vitályos lány, Emília, tanítónő. 
Különösen az édesapja foglalkozását folytató fogorvos György példája 
dicsérendő. Túl a 70-en, még mindig aktív versenyző, szinte az egész 
nyarat végigutazza Európában, Klagenfurttól Saint-Tropez-ig, 
Barcelonától Keszthelyig és Salzburgtól a Riviéráig. Állandó részve
vője és érmes helyezettje a korosztályos Európa-bajnokságoknak, több 
bajnoki cím birtokosa. Nővére, szemorvos, viszonylag korán abba
hagyta a versenyzést.

25. Kabdebo Judit, egészségügyi asszisztens, a KMSC tőrvívónője, a 
legendás emlékű Ozoray-Schenker Lajos mester tanítványa. Három
szoros bronzérmes az ifjúsági bajnokságokon, 1961-ben országos fel
nőtt csapattag, olyanok társaságában, mint Orbán Olga, az első ro
mániai olimpiai ezüstérmes, továbbá Orb Kató, Valszkayné-Zágoni 
Júlia-Lulus valamint Kovács Ferencné-Szaniszló Erzsébet, Lizi, 
1998-ban meghívott és kitüntetett részvevője volt a Magyarok 
Világszövetsége Erdélyi Társasága, a VET kezdeményezésére meg
rendezett I. világtalálkozójának.

26. Kasszián Zoltán -  kolozsvári gyorsúszó, 6-szoros országos serdülő 
és ifjúsági bajnok, a KMSVC volt sportolója, Jordáky Béla és Páll 
Árpádné Boros Enikő edzők tanítványa.

27. Keresztes Erzsébet, később Schneider Imréné -  atléta, 1947-ben 27 
m 67 cm-rel országos felnőtt bajnok, az évi ranglista 3. helyezettje.

28. Keresztes Zoltán -  nemcsak közismert keresztrejtvény-szerkesztő, 
szinte minden erdélyi magyar lap, sajnos túl korán végleg eltávozott 
munkatársa, egyébként kiváló atléta a BEAC kerületi bajnoka.

29. Kalinovszksy Béla -  repülőmodellező, országos bajnok csapattag, a 
vitorlázó modellek csoportjában.

30. Kirkósa István -  labdarúgó, a Vasas, majd a Kv. CFR, a Cámpulung 
Moldovenesc-i, másnéven Moldovai Hosszúmezői FC, végül a
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Dermata labdarúgója, a csapatnak a kapust kivéve bármely posztján, 
átlagon felülit nyújtó játékosa. Roppant finom, az ellenféllel szemben, 
rendszerint leheletszerű megoldásokkal fűszerezett játékmódja miatt 
a bőrgyári szurkolóktól egyéniségéhez valóban illő becenevet kapott. 
Hosszú éveken át úgy buzdították: „Hajrá, Liliomfi!”

31. Korobján Berta -  tornász, a II. világháború utáni közvetlen időszak 
legeredményesebb kolozsvári versenyzője, sokszoros országos és 
Balkán-bajnok, a helsinki olimpián pontozóként vett részt, verseny
zői pályafutása befejeztével főiskolai tanár a Testnevelési Egyetemen.

32. Lázár Alfréd -  Csíkszeredái jégkorongozó.
33. Lázár-Miklós -  gyergyószentmiklósi teniszező és jégkorongozó
34-35. Lázár Réka és férje, Szabó Vilmos, világ- és Európa-bajnoki ér

mesek, bajnokok, jelenleg mesterek Németországban.
36. Nuridsány Béla, a KAC labdarúgója, a romániai válogatott történeté

nek 6. hivatalos mérkőzésén, 1923. október 26-án Isztambulban 2:2-re 
végzett csapatjátékosa, a Nuridsány, Gansl, Tritsch, Klein, Deutch 
(félreértés ne essék, ez nem német vagy osztrák ötösfogat) jobbszélsője.

37-38. A Pusztay házaspár, Béla és felesége, Wellmann Katalin. Bár
mennyire furán is hangzik a család örmény mivoltát Katalin biztosí
totta. Édesapja édesanyja volt az örmény, Sárga Gergely kereskedő 
leánya, Sárga Júlia. Béla és neje nyáron teniszezőként, télen, a jégen 
szerepelt sikeresen. Kató, Kabdebó Judithoz hasonlóan szintén ott volt 
az emlegetett 1998-as I. Világtalálkozón. (És a Pusztay-akon átjutunk 
másik örmény családhoz, Placsintárékhoz. Mégpedig azért, mert a 
Kató nagyapjának, Sárga Gergelynek a Wesselényi utcai áruházát az 
örmény Placsintárék vásároltak meg.
Tehát, 39-40. Placsintár András és sógora Dr. Benke Sándor.
Placsintár Bandi, a Piarista Gimnázium 1947-es érettségizettje, mint 
a fővárosi Alexandru Sahia filmstúdió kiváló operatőre számos 
sporttárgyú film forgatója vált ismertté, nővére, Placsintár Adrienné 
kozmetikusnő félje, dr. Benke Sándor, a KEAC és a Kv. Haladás jeles 
tőrvívója volt, civilben a Mezőgazdasági Akadémia kiváló tanára.

41. Potopszky Pál -  a sportot támogató Csíkszeredái polgár, mai értelem
ben menedzser, sőt, idegen kifejezéssel szponzor.

42. Román-Domokos -  a Kolozsvári Viktória szövetkezet, majd az Aka
rat szamosújvári születésű labdarúgója, nem tartozott az éppen legfi
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nomabb hátvédek közé, őszintén megvallva, nem szívesen játszottam 
volna ellene.

43-45. A kolozsvári Román család. Az alapító: Román Jóska, autó- és 
motorkerékpár versenyző. Fia, Román Tibor, sokszoros súlyemelő 
bajnok és edző, számos fiatal tehetség, későbbi bajnok mestere, mel
lesleg atléta és gyorskorcsolyázó, ez utóbbiként országos ifi-bajnok. 
Tibor fia, a fiatalabbik Tibi, szintén I. osztályú súlyemelő. Az apa 
Tibor, szintén meghívottja volt az emlegetett világtalálkozónak. 

46-48. A Szarukán család. Az apa, id. Szarukán László, többszörös or
szágos és Balkán-bajnok atléta, vágtázó és távolugró, felesége: Bozeró 
Emília, országos bajnok középtávfutó, fiúk, ifj. Szarukán László, or
szágos és Balkán-bajnok gátfutó. Az egész család meghívottja és ki
tüntetettje volt az 1998-as budapesti -  Világtalálkozónak.

49. Zakariás István -  kolozsvári tornász, öregcserkész.
50. Zakariás Zsolt -  Csíkszeredái gyorskorcsolyázó, később osztrák baj

nok.
51. Zárug István -  gyergyószentmiklósi síző, edző, versenybíró, sport- 

felszerelés készítő, javító -  Kolozsvárott hunyt el.
52. Zárug Gyula -  Erdélyből Magyarországra ki települt akadály-, más 

néven díjugrató lovas.
53. Bogdán Imre
54. Bogdán Zoltán
55. Vászga József

És ezek után, végül, de korántsem utolsónak, anélkül, hogy bárkit is 
megsértenék, első helyre kívánkozóként szólok a nemcsak a névsor, de 
teljesítményei, elismerései révén is az élre leginkább érdemes sportember
ről, dr. Aján Tamásról, aki 1939. január 12-én született, hol máshol, mint 
Szamosújváron, a még németül is Armenienstadtnak nevezett örmény 
városban. A jelenleg 63. születésnapjához közeledő sportember szüleivel 
a második vilgháború után telepedett le az anyaországban. Ma a magyar 
testnevelési és sportmozgalom egyik legismertebb, gazdag tapasztalatú és 
népszerű diplomatája. De egyben a rá minden bizonnyal büszkeséggel 
emlékező erdélyi, azon belül szamosújvári örmény-magyar őseinek is 
megbecsülést, elismerést kiváltó igaz sportembere, aki minden eddigi sike
rét őseitől örökölt munkaszeretetének, szorgalmának, lelkiismeretességé
nek és pontosságának köszönheti.
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Ezt ma már nemcsak hazájában állítják róla határozottan és egyönte
tűen, de így ismerik öt a legfelsőbb nemzetközi sportszervezet vezérkará
ban, s a jóérzésű, becsülete sportolók körében is. Tollforgató kollegám, 
mellesleg hosszú időn át a magyar legfelsőbb sporthivatal elnöki tisztjét 
betöltő vezetőtől tudom, miszerint Aján Tamás megbecsülése és munká
jának szakmai-erkölcsi elismerése, hogy úgy mondjam, nem jön magától. 
És hozzáfűzte, hogy a NOB-nak most már jelenleg egyidőben második 
magyar tagját nem könnyű jellemezni. Legfontosabb vonásai a kompro
misszumkészség, a lényeglátás és elemzőképesség, valamint a már emlí
tett pontosság mellett: a hallatlan munkabírás, szorgalom és kitartás. S ha 
(legalábbis ezideig) személyes követlen kapcsolatban még nem álltunk 
egymással, társakkal, beosztottakkal, sportolókkal beszélgetve levonhat
tam a következtetést, hogy a felsorolt megállapítások nemcsak a tisztsé
gei betöltéséhez elengedhetetlen óriási munkamennyiség elvégzésére, ha
nem saját maga és mások képzésére is érvényesek.

Aján Tamás, sportvezetői pályafutását egészen fiatalon, 26 évesen, 
1965-ben kezdte. A sporthivatal munkatársaként dolgozott különféle terü
leteken. Előbb emlegetett erényeire felettesei korán felfigyeltek, s munkája 
elismeréseképpen 1968-ban kinevezték a Magyar Súlyemelő Szövetség 
főtitkárának. Ebben a tisztségben aztán 1983-ig állandóan újjáválasztották. 
Majd 1983-ban már az országos sporthivatal elnökhelyettesi munkakörét 
tölthette be, hat éven át, kereken 50 éves koráig. 1989-től a Magyar 
Olimpiai Bizottság újból és újból megválasztott főtitkára, egyben a Magyar 
Olimpiai Akadémia elnöke. Alapító tagja az Európai Súlyemelő 
Szövetségnek, később elnöke, jelenleg pedig tiszteletbeli elnöke a testü
letnek.

És ha egy üzlet beindul... mondhatnánk jó régi örmény, azaz örmény
magyar szólással, akkor nincs megállás! 1970-ben rábízzák a Nemzetkö
zi Súlyemelő Szövetség főtitkári teendőit is. Majd 1978-tól még csak el
nökségi tagja, majd 1988-tól alelnöke a Nemzetközi Sportszövetségek 
Szervezetének, az AGFIS-nak. De még koránt sincs vége! Az 1988-as szöuli 
olimpiától 1992-ig- az albertville-i téli és barcelonai nyári játékok évéig 
a Nyári Olimpiai Játékok Sportszövetségének, az ASOIF-nak is. És 
tessenek csak várni még kicsinyég, hogy Arany Jánost parafrazáljam. Az 
elmúlt évszázad és évezred utolsó évének, a tavalyi 2000-nek januárjától 
harcos és megalkuvás-nélküli tevékeny tagja a Nemzetközi Ajzószerellenes
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Ügynökségnek, a WADÁ-nak. Ezek mellett, címzetes egyetemi tanár, 
rendszeres előadója a Budapesti TF-nek és a Közgazdasági Egyetemnek.

Ezek után senkit sem lepett meg, hogy a földkerekség legfelsőbb nem
zetközi sportszervezete, az 1894-ben, Párizsban, 12 küldött, köztük a ma
gyar Kemény Ferenc dr. megalapította NOB a tavaly, a sydyneyi nyári 
játékok előtt rendes tagjává választotta. Schmitt Pál mellett ő a második 
magyar jelenleg a testületben. Ott a legérzékenyebb tárgykörben, a világ
szerte állandóan napirenden levő és nagy viharokat kavaró ajzószer-elle
nes háborúban már a nemrég leköszönt katalán Juan Antonio Samarach, 
majd annak utódja, a belga Rogge dr. egyik legközvetlenebb tanácsadó
jának számít.

És nehogy elfeleljem. Aján Tamás, a Szamosújvárról elindult örmény
magyar sportvezető az emlegetetteken kívül 11 éve működik a NOB „A 
sport mindenkié” (Sports of All) bizottságában és úgy ráadásként, tagja 
még az „Olimpiai mozgalom” (Olypic Movement) elnevezésű bizottság
nak is. Tavaly, a Sydneyben, mellesleg az 1956-os melboume-i után az 
Ausztráliában már másodszor rendezett olimpia előtt és a versenyek ide
jén a súlyemelő versenyek igazgatása mellett a már említett Nemzetközi 
Ajzószerellenes (Dopping) Ügynökség végrehajtó bizottsági tagjaként is 
felelősségteljes ellenőrző tevékenységet fejtett ki.

Zárásul csak annyit: azt hiszem Aján Tamás eléggé gazdag cselekvési 
területeit ismertettem, alapállásáról, emberi magatartásáról és nemzeti 
hovatartozásáról híven fejezi ki a lényeget vallomása arról a szabályról, 
miszerint a NOB tagjai a szervezet képviseletét látják el saját hazájukban, 
és nem hazájukat képviselik a NOB-ban. Eddig a szabály. És most Aján 
Tamás krédója: „Nem túlzás, ha azt mondom, hogy mindent, amit a sport
ban elértem, a magyar sport előkelő hagyományainak, sikereinek, tekinté
lyének köszönhetem. Tapasztalatból tudom: a NOB-tagság olimpiai elköte
lezettséget hangsúlyozó kritériuma korántsem záija ki azt, hogy a fair play 
szellemében hazámnak is hasznára legyek. És ezt sohasem feledem el!”

Azt hiszem, ebben nincs mit kételkednünk, s mai találkozónk résztve
vői nevében ismeretlenül, de mégis kissé ismerősebben kívánunk további 
sikereket Aján Tamás úrnak, gondolom, nem sértjük meg, ha így mondjuk: 
örmény- magyar testvérünknek és barátunknak!

174



Beder Tibor
Hargita megye főtanfelügyelője -  Csíkszereda

HOGYAN ÉL BENNEM AZ ÖRMÉNYSÉG?

1. Gyulafehérvártól északra, nyolc kilométerre, a Maros jobb parti te
raszán áll a Jékely által gyönyörű versben megörökített marosszentimrei 
gótikus református templom.

Úgy állt ott figyelmeztetően, akár az örmények szent hegye, az 5122 
méter magas Ararát, a török állam területén. A marosszentimrei templo
mot a Nagyszeben ostromára induló Mezid bég török serege felett aratott 
1442-es győzelem emlékére emeltette a kereszténység ünnepelt hőse, Hu
nyadi János.

A kis templomnak ma már nincs gyülekezete, a hajdani magyarság már 
rég kihalt, még mutatóban sem akad egy a faluban. A templom falai om
ladoznak, ablakai és kövei töredezettek, harangja pedig már rég nem hir
deti Hunyadi 1456-os nándorfehérvári diadalát, amelynek emlékére a pápa 
világszerte elrendelte a déli harangszót.

Ha a marosszentimrei templomra gondolok, mégsem a romlás fájdal
mát érzem benne, hanem az 545 évvel ezelőtti győzelem mámorát.

Tudom, hogy közöm van hozzá, olyanformán, ahogy az elfoglalt és 
megszállott Kolozsvárhoz és Szamosújvárhoz is, hiszen köveikbe, farag
ványaikba beépültek elődeink álmai is. Ezek az álmok pedig azt sugallják, 
hogy mi nemcsak múltjában, régi épületeiben, omladozó szentegyházai
ban, a világtól elzárt falvaiban és árva temetőiben vagyunk jelen Erdély 
földjén, hanem az itt élő, közel kétmillió magyar és az általuk virágzó ma
gyar kultúra okán is.

Ez a kis templom arra figyelmeztet, hogy ha elődeink álmát meg akar
juk valósítani, úgy csak a győzelemre kell összpontosítanunk. És ebben 
mindenkinek a maga lelkiismerete szerint kell eljárnia, és sohasem szabad 
elhárítanunk magunktól a felelősségvállalást, az elkötelezettséget és a 
cselekvést. Erdélyt mindenekelőtt magunkban őrizzük meg: emlékeinkben, 
álmainkban, könyveinkben és arról sohasem szabad letennünk, hogy a mi 
Erdélyünkből minél több maradjon meg utódaink számára. Hisz Erdély a 
mi hazánk is, és sohasem lehet számunkra idegen ország.
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Hogy van az, hogy ahányszor csak átmegyek Marosszentimrén és meg
pillantom az omladozó falú gótikus református templomot, átjár az ottho
nosság érzete, és sokkal jobban érzem magam itt, mint egy hasonló nagy
ságú erdélyi román faluban?! Mert itt van valami, ami a másik faluból hi
ányzik. És annak a valaminek a neve: többlet. A többlet itt repdes a le
vegőben, az elhagyott templom köveiben, üres ablakaiban, itt van vele, kö
rülöttem és bennem. A tekintetünkben, a mozdulatainkban, a kérdéseink
ben, a szívünkben és a lelkünk mélyén.

2. A kilencvennyolc éves korában meghalt édesanyám szülőfaluja, Lisz- 
nyó, és a hegyoldalban fekvő temető jut az eszembe. Immár harminc éve is 
elmúlt annak, hogy halottak napján minden évben kimentünk a „sírokhoz”, 
ahogy ő nevezte, hogy az elődök sírját rendbehozzuk, és elhelyezzük a ke
gyelet és emlékezés virágait. Köztük anyai dédapám, Bedő Károly, volt já
rási szolgabíró és felesége, dédanyám, Zárug Mária örmény származású ta
nítónő síijára, aki 1828-ban született és 1896-ban 68 éves korában halt meg. 
Csak felnőtt koromban eszméltem rá -  az erdélyi örmény településeket, 
Szamosújvárt, Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst és Csíkszépvizet járva, 
hogy Zárug Márián keresztül nekem is közöm van az örményekhez. Nagy
apám, aki ráeszmélésem előtt pár évvel, 87 éves korában halt meg, a sírba vitte 
édesanyja, Zárug Mária személyére, létére, eredetére vonatkozó minden infor
mációt, és a családi iratok között sem találtam egyetlen rá vonatkozó monda
tot sem. Mindent, amit róla tudok, 1903-ban született édesanyámtól hallottam, 
akinek születése előtt hét évvel dédanyám már halott volt.

Ő az uzoni Temesvári báró testvérének leánya volt, Gyergyószentmik- 
lósról származott. Uzonban házi tanítója a Temesvári gyermekeknek, csak 
magyarul tudott, de nagyszülei még beszélték az örmény nyelvet. Itt ismer
kedett meg dédapámmal, aki Lisznyóba vitte férjhez.

Lám, a 200 évvel előbb élt ükanyámnak szülei még örményül beszél
tek, ami aztán fokozatosan kimaradt, és helyét a magyar nyelv foglalta el. 
Ha mai világunk forgatagára gondolok, úgy unokáim már fényévnyi távol
ságra kerülhetnek hajdani örmény őseiktől. Mégis, ahányszor csak ott va
gyok a temetőben, a legszebb virágokat mindig az ő sírjára helyezem, és 
elhalt őseim közül őt érzem a legközelebb magamhoz. Mert ő a sokat szen
vedett, hazánkba települt örmény népet idézi nekem, azt, amely magyar
rá válása után is ragaszkodott őseihez.
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3. A világ majdnem minden részén találkozunk velük. Őseik a király
székes Aniban, Örményország akkori fővárosában -  laktak.

Először a Krím félszigetre mentek, amely akkor a keresztény genova
iak fennhatósága alatt állott. Ott több helységben telepedtek le, de a tatár 
betörések miatt Lengyelországba és Moldvába menekültek. Kezdetben ott 
jól ment a dolguk, később azonban a moldvai vajdák kimondhatatlan kín
zásokat mértek rájuk, azért, hogy hagyják el vallásukat, nyelvüket és szo
kásaikat. Az örmények inkább az országot hagyták el.

Talán nincs még egy nép, melynek történelme jobban példázná a meg
maradásért folytatott szívós küzdelmet. A Kr. e. 612-ben alakult örmény 
rabszolgatartó állam hatalma csúcspontján a Kaszpi-tengertől a Földközi
tengerig terjedt. Ázsia e térségének legjelentősebb állama volt, amely az 
Ázsia felől a Földközi-tenger felé vezető legfontosabb kereskedelmi utak 
csomópontjában feküdt. Épp ez okozta vesztét is.

Perzsa, makedón, hellén, római, majd ismét perzsa, majd arab, török 
uralom alá került. Az 1555-ben kötött török-perzsa egyezmény értelmé
ben, keleti részét Perzsiához, a nyugatit Törökországhoz csatolták, és majd 
csak 363 év elteltével, 1915-1920-as években alakult újra Örményország 
a Szovjetunió fennhatósága alatt. Igazi függetlenségét csak a szovjet biro
dalom szétesése után nyerte vissza. A hajdani főváros, Ani, Aniköy (Ani- 
falva) néven ma Törökország területén fekszik, és jelentős idegenforgalmi 
látványosság. Ugyancsak ide került az örmények szent hegye, az Ararát is, 
és a hajdani Örményország közepét jelölő Van-tó is.

4. Ha jól számítom, 762 éve annak, hogy az erdélyi örmények őseit 
elűzték Ani városából. Dédanyám révén én a huszonötödik generációhoz 
tartozom. És még mindig ott van bennem az örménységhez való tartozás 
tudata is. Mindezt egy pár látható jelnek tulajdonítom: a lisznyói temető 
sírkövének (amelyen ott van Zárug Mária neve), édesanyám pár monda
tos emlékezésének és az erdélyi örmény településeknek. Mert csak ez ma
radt belőle, de ez elég, hogy segítségével egy régmúlt világot építsek fel 
magamnak. Ebben segítenek az itt élő örmény közösség önismereti és ön
megtartó rendezvényei, amelyek elindítói között szintén sok a késői leszár
mazott.

Meddig él az ember, és hogyan él benne az a többlet, amit génjeiben 
hordoz?! Hogyan él bennem az örménység?!
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Az ember addig él, amíg meg nem hal, de még utána is fennmarad utó
dai, rokonai, ismerősei emlékezetében, amíg ők is meg nem halnak.

Az idő rostáján mindenki kihull egyszer, de a közösség, melynek cse
lekvő tagja volt valamikor, nyelvében, szokásaiban, cselekvéseiben vagy 
csak tudatában tovább éltet mindenkit. Olyanformán, ahogy bennem is to
vább él dédanyám emléke.

Erdélybe érkezésükkor anyai részről való dédnagyanyám ősei örmé
nyek voltak, később örménymagyarokká, majd a századfordulóra (1800) 
magyarörményekké váltak, hogy bennem székelymagyarrá lényegüljenek. 
De Zárug Mária révén van bennem örmény rész is, ettől jobban érzem ma
gam, és gazdagabb vagyok. Mert őáltala nekem is közöm van az örmények 
több évezredes kultúrájához, amely a megmaradásért vívott szívós küzde
lem példaképévé magasul előttem.

És ha évente egyszer-kétszer megállók a több mint kétméteres sírkő 
előtt, hogy virágot helyezzek reá, a marosszentimrei református templom 
tornya jut eszembe, amelyet a magyarok győzelmére emeltek öt és félszáz 
évvel ezelőtt.

Tudom, érzem, hogy ott áll előttem, a közelemben, és várja szavaim.
„Drága Dédnagyanyám! -  mondom neki. Ez a sírkő, melyet a Te ne

veddel jelöltek meg, akárcsak a marosszentimrei templom tornya, a győzel
met hirdeti. A Te győzelmedet is. Hiszen Te nem haltál meg, mivel ben
nem újra élsz, és hét unokám közül -  akik neked szépunokáid -  majd csak 
találok egyet, aki tovább viszi az emlékezés fonalát. Sokat segíthetsz majd 
abban a küzdelemben, amelyet létünkért és megmaradásunkért folytatunk 
Erdély földjén, nap mint nap.

Mert, amíg csillag lesz az égen, fű a mezőn, amíg az erdőben fa nő és 
a Nap koronája világít ránk, nem adjuk fel jogos küzdelmünket. Örökké 
élj hát bennünk, és Isten éltessen, Drága DédiL.”
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Murádin Jenő
művészettörténész, egyetemi tanár -  Kolozsvár

PAPP GÁBOR (1872 -  1931)

„Megérkeztünk:
Künt a Ligetben dombszélen állt az iskolaműterem, a bedeszkázott szé

natartó, három széles ablakával északra. Padlója volt, bezárható ajtaja, és 
az ablakok belül fatáblával ellátva. Minden frissen gyalulva, vadonatúj. És 
körülötte a vidék a tavasz hamvas pompájában, a domb élén óriási szelíd- 
gesztenyefák, sötétzölden keresztezve a pázsitos domboldalt -  alantabb s 
a szemközti hegyoldalon virágzó gyümölcsfák gyöngéd, rózsás fehér fá
tyolban a bárányfelhős ég alatt, úgy fogadtak minket, mint az Énekek Éne
kében a menyasszony mosolygása a szerelmes vőlegényt. Akik átélték ezt 
az installációt, sohasem felejtik el.” (69:24)

Réti István költői leírása örökítette meg számunkra a legszebben a 
nagybányai bevonulást, a kolóniaalapítás történelmi pillanatát.

Azon a tavaszi napon 1896. május 6-án a Münchenből érkezett sok- 
nemzetiségű festőtársaság alapjait vetette meg Közép-Kelet-Európa leg
jelentősebb művésztelepének. A táborverők, Hollósy Simon és növendé
kei történelmi küldetést teljesítettek, habár akkor egyikük sem volt tuda
tában ennek.

Ugyancsak Réti leírásából idézhetjük magunk elé a résztvevők alak
ját, személyiségét.

Hollósy társaságában volt Papp Gábor is, „a fekete örmény fiú”, aki al
katának külsődleges faji jellegzetességében mesterére hasonlított. Széles, 
nagy arca, hollófekete haja mutatott erdélyi örmény származására. S mint 
a pályatársak közül annyi másnak, neki is életre szóló élménye lett a nagy
bányai táborverés, a kolónián töltött feledhetetlen nyarak emléke. Vallo- 
másos soraiban erről így tett tanúságot. „A kilencvenes évek elején föllépő 
újítók engem is magukkal sodortak az új művészi irányba. Ahhoz a mű
vészcsoporthoz szegődtem, amely Hollósy Simonban tisztelte (az imádá- 
sig) mesterét, apostolát. 1896. május 6-án én is bevonultam Nagybányára 
a Hollóssy-iskolával, és szorgalmas elmerüléssel kezdtem a természet ta
nulmányozásához.” (59)
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A festő Papp Gábor érdekes és tanulságos pályán érkezett el a koló
niaalapítókhoz, majd az önálló művészpályához. Életútjának föltárása mű
vészetszociológiái alaphelyzeteket mutat föl. Kelet-európai művészsorsok 
alakulását példázza, pályára álllásuk döntő mozzanatában.

Papp Gábor és pár évvel fiatalabb kortársa, Ács Ferenc az erdélyi ré
szekből jöttek a kolóniára. Korábban Budapesten és Münchenben tanul
tak. Művészképzésünk klasszikus útját járták tehát végig, hivatásuknak vá
lasztva a festészetet. Kolozsvár -  mindkettejük szülővárosa -  zártabb, pat- 
riarchálisabb társadalmából törtek maguknak utat a művészpálya felé. Ke
reskedők gyermekei mindketten, a polgári társadalom feltörekvő réte
geiből. Pályakezdésük hasonlósága, helyzetük analóg példája meggyőzően 
mutatja föl, milyen szellemi, anyagi és egyéb korlátokat kellett áthidalniuk 
magasabbrendű céljaik érdekében. Olyan eredeti tőkefelhalmozódásról van 
itt szó -  materiális és szellemi értelemben - , amely megengedhetővé tet
te, hogy polgári családok gyermekei a fölemelkedés útját az értelmiségi 
pályákon, esetenként éppen a művészpályán keressék. Ehhez a családi ha
gyományok ellen munkálva, társadalmi előítéletekkel is meg kellett küz
deni. De Ács Ferenc szülei már műtermet terveztek Münchenből hazavárt 
fiuknak, a kereskedő Papp János sem erőltette sokáig fiát a polgári foglal
kozásra.

Papp Gábor a római katolikus egyház anyakönyve szerint 1872. szep
tember 19-én született Kolozsváron.1A születése éve körüli bizonytalan
ságot eloszlatja a Kolozsvári Állami Levéltárban őrzött anyakönyv hiteles 
tanúságtétele, s helyesbíti a több helyütt 1873-ra tett hibás adatot.2

A szülők kolozsvári polgárok; apja, Papp János, mint az erdélyi keres
kedők közül oly sokan, örmény származású ember volt. A város főterén, 
a déli oldalon az egykori reneszánsz házak boltíves falai közé szorítva ál
lott a kis fűszerüzlet, ahol a festő apja, s néhanapján anyja is a pult mögül 
a legjobb zöldségmagvakkal szolgálta ki a hóstátiakat, a város kertgazdál
kodóit. Papp János második felesége, Novák Jozefa szintén kereskedő csa
ládból származott. Egy följegyzés a festőt örmény és székely szülők gyer
mekének mondja. (66)

A Papp család szorgos, tisztes munkával házat szerzett magának; a vá
rosi háztulajdonosok már rangot jelző polgárainak sorába lépett. Dr. Gyalui 
Farkasnak (a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár néhai igazgatójának) történé
szi hitelességű kutatásai nyomán tudjuk, hogy házuk az Ovárban a 209-es
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számot viselte. Ez megfelelt a Kandia utca (később Kinizsi u.) 7. szám 
alatti épületnek, amelyet már régen lebontottak. Házuk helyén most a mű
szaki egyetem telke húzódik.

Papp Gábor szülővárosában végezte iskoláit, s mivel apja kereskedőnek 
szánta, a kereskedelmi középiskolát. Oly nagy volt azonban a vonzódása 
a rajz, a festészet, a művészetek iránt, hogy húszéves korában beiratkozott 
az akkor Mintaraj ziskolának nevezett budapesti képzőművészeti főiskolára. 
Két félévet végzett ott; a főiskola kimutatásai 1892-1893-ban említik ne
vét a növendékek névsorában. Várakozásainak nem felelt meg azonban az 
ottani képzés jellege és módja. Mint pályatársai közül annyian mások, 
csakhamar Münchenben folytatta tanulmányait. „Egy évi tanulás után -  
emlékezett pályája kezdetére sok esztendővel később -  otthagytam Pestet, 
és Münchenbe utaztam, ahol két évig tanultam törhetetlen buzgalommal 
az akkori nagy német mesterek vezetése alatt. Tanáraim voltak Franz Len- 
bach, professzor Herterich és professzor Stuck.”3 (59)

Rajzkészséget, anatómiai tudást, a valósághű ábrázolás alapjainak ka
nonikus megismerését várták el a növendékektől Münchenben. Papp Gá
bor előbb Lenbachhoz került. A már idősebb nemzedékhez tartozó mes
tertől mindenekelőtt a naturalista hűségű festésmódot sajátította el. Len- 
bach hatása tanítványának portréfestő modorában sokkal később is fölfe
dezhető. A két fiatalabb tanártól, Ludwig Herterichtől és Franz von Stuck- 
tól az akadémista renden és módszerességen túl a szecessziós formaala
kítás lényegéből kapott ízelítőt.

Két év után, Hollósy köréhez csatlakozva, a rajongott mester müncheni 
szabadiskolájának lett a növendéke. Lyka Károly Magyar művészélet Mün
chenben című könyvében „a kolozsvári Papp Gábort” 1895-től számítja a 
Hollósy-iskolához tartozó tanítványok közé. (68)

Elhatározásához nyilvánvalóan az adott ösztönzést, hogy Papp Gábor 
is, mint a többi müncheni magyar régóta otthonos volt Hollósy társaságá
ban. A Café Lohengrinben naponta összegyűlt bohém baráti közösség éj
szakákba nyúló vitákon cserélt véleményt a művészet jövőjéről, keresve 
az utat, a fölzárkózás lehetőségét, az akadémizmustól távolodó modem 
művészethez. Érdeklődésük a francia Bastien-Lepage képei hatására a 
plein air festészet, a későnaturalista ábrázolás felé fordult. Felfogásuk sze
rint a művésznek nem valami mások által kiötölt elméletre kell hallgatnia, 
hanem a Hollósy által annyira hangúlyozott érzésre, a művészi intuícióra.
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Mesterük lázba hozta, lelkesíteni tudta tanítványait. Ezeken a sokszor fö
lemlegetett „szeánszokon” egyenrangú félnek tekintette bárhonnan jött, 
bármilyen nemzetiségű növendékét, csak az iskolában követelte meg min
denkitől a pontos, fegyelmezett munkát.

Papp Gábort Hollósy különösen szerette, s a tanításban segítőjévé, ked
velt növendékévé fogadta. Kapcsolatuk attól függetlenül alakult így, hogy 
a faji jellegű, fiziognómiai hasonlóságon túl ellentétesebb egyéniségeket 
közösségükben aligha lehetett volna találni. Hollósy szenvedélyes megnyi
latkozásokra kész, érzésektől fűtött, szuggesztív alkatú ember volt, aki a 
vezéri szerepet minden társaságban azonnal magához ragadta. Tanítványát 
ugyanakkor csendes, halk szavú embernek ismerték, aki irtózott minden 
közszerepléstől, külsődleges gesztusoktól. Még öltözékében, mindig ele
gáns voltában is különbözött mesterétől. Úgy lehet, egyedül a társaság, a 
színház és zene szeretetében találhattak közös vonzalmat. Hollósy művé
szi átéléssel csellózott, Papp Gábor kiválóan hegedült.

*

Két nyáron át követte mesterét növendéke Münchenből Nagybá
nyára. Ott volt a táborverésnél 1896-ban, majd az 1897-es esztendőben 
is.4 Otthon, hazai földön, méginkább közel került hozzá. Történeti tény
ként említhető, hogy elsőként Papp Gábor közölt lényegbevágó, hite
les adatokat Hollósy müncheni és nagybányai tartózkodásáról. Az ő 
közlései alapján méltatta a növendékeivel Nagybányára érkezett mes
ter munkásságát honfitársuk, Szongott Kristóf az erdélyi örmények fo
lyóiratában, az Armeniában. A Hollósy-kutatás figyelmét elkerülte ez 
a kis tanulmány, mely pedig esemény közelből (1896-ból!) adott hírt a 
nagybányai táborozásról, s annak történeti előzményeiről. Szó esik 
benne arról, hogy milyen sikerei voltak Hollósynak képei eladásával 
(műveinek egy része Amerikába vándorolt), s hogy a müncheni Kunst- 
vereinben bemutatott egyik portréjénak lelkes fogadtatása nyomán szó
lították föl barátai egy „privát akadémia” megnyitására. Jóllehet ezek 
az információk nem olyan súlyúak, mint a mester másik tanítványának, 
Felvinczi Takács Zoltánnak sokat idézett följegyzései, de húsz évvel ko
rábban, pályájának zenitjén adtak számot a kolóniát teremtő művész 
munkásságáról.
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Mester és tanítvány között kölcsönös volt a vonzalom. Hollósy is meg
tartotta emlékezetében hűséges növendékét. Úgy jellemezte őt, mint aki
nek művészi érzékenysége a saját bátyjáéhoz, az egykor szintén festőnek 
készült Hollósy Jószeféhoz volt hasonllítható. Keltezetlen levelében írta: 
„Egy Papp Gábor nevű örmény fiú tanítványom volt a nyáron. Ez a rend
kívüli tehetséges fiú a legerősebb typusa a keleti fajnak, akárcsak Jó
zsi... Bizonyítványt adtam neki, az akadémia pecsétjével ellátva, olyat, 
amilyent még művésznövendék nem kapott”. (48)

Utoljára 1902-ben járt Papp Gábor Nagybányán; már Hollósy távozása 
után. A szabadiskola megalakulásának ideje ez. Az első nyár, amikor 
Thorma János, Réti István, Ferenczy Károly és Grünwald Béla vállalta át 
a tanítást. A névsorok Papp Gábort az iskolán kívüliek csoportjában em
lítik. Már nem tanulni jött a kolóniára; a táj varázsos szépsége, s talán a 
nosztalgia csábította oda. A művésztelep fönntartóival, a festőiskola újjá
szervezőivei jó viszonyban volt. Thorma Jánost például ő kalauzolta Ko
lozsváron, amikor a történelmi témák iránt érdeklődő festő 1899 őszén 
meglátogatta a 48-as ereklyemúzeumot. (8) Ez idő tájt kapott megrende
lést a nagybányaiaktól Törökfalvi Pap Zsigmond portréjának megfestésére. 
Ezzel az arcképpel köszöntötték fel tisztelői a város irodalmi művészeti 
életének kiemelkedő személyiségét, születésének 80. évfordulóján (1903).

A kolónia történeti irodalma az 1912-es jubiláris kiállítás kapcsán idézi 
föl még egyszer Papp Gábor ott tartózkodásának emlékét. Ezen a nagysza
bású, visszatekintő jellegű tárlaton két olajképét (Szellemidézők, Csóna
kázás) mutatták be. Nincs rá bizonyíték azonban, hogy a festő személye
sen is részt vett volna a kiállításon.

*

A pályakezdő művésznek több útja nyílt az érvényesülésre, a megka
paszkodásra. Végigpróbálta valamennyit. Nyugtalan szelleme űzte; ha el
gondolásai másként alakultak, gyorsan változtatott a tervein. A labilis ideg
rendszerű, gyenge idegállapotú festő nem bírta sokáig a helyhezkötöttsé- 
get. Még kevésbé békült meg jó néhány festőtársának a polgári lét bizton
ságát kereső életformájával. Helyzete nem volt könnyű; olykor még szü
leinél sem talált megértésre. Hollósynak egy megjegyzése (már idézett le
veléből) mindent elárul. „A fiú már azóta írt Kolozsvárról, hogy ott bol
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dogtalan, szülei szemére vetik, hogy élhetetlen. Kér, írjak neki, boldogít
sam.” (48)

Szülővárosába azzal az elhatározással tért haza, hogy tanulmányai után, 
immár kész festőként, elhivatottsága mellett bizonyítson. Csakhogy ehhez 
időre, zavartalan munkára lett volna szüksége.

Méretre is impozáns, nagy kompozíciós mű megfestésébe kezdett. Le
het, hogy éppen Thorma János példája lebegett szeme előtt, akit egyetlen 
kép, az Aradi vértanúk tett híressé. De Papp Gábor nem történelmi tablóra 
gondolt. Társadalmi töltetű, epikus témát választott, miként Gyárfás Jenő, 
a Tetemrehívás szerzője.

Münchenből haza-hazalátogatva már korábban tapogatózott az otthoni 
lehetőségek felől. Támogatására szülővárosa rendelkezésére bocsátotta a 
sétatéri korcsolyapavilon egyik emeleti termét, ahol tágas tér nyílott a ter
vezett mű megfestésére. 1899 januárjában már javában dolgozott a képen. 
Tavasszal pedig -  mivel élni is kellett -  magán festőiskolát nyitott ugya
nott.

A műterem ideális lehetőséget nyitott a munkára. Az emeleti részről 
gyönyörű rálátás nyílott a város sétaterének mesterséges tavára és szige
tére, a park hatalmas fáira, a platánokra, az öreg kanadai nyárfákra. Mo
dellje, Marosi Róza, egykori hírlapárus, sok évvel később egyszerű szavak
kal így idézte meg a műterem hangulatát: „Bizony régen írtunk 1899. ja
nuárt. Akkor a művész 28 éves volt, én 17. A kolozsvári korcsolyapavilon 
emeleti jobb sarkában volt a műterme, itt készült a nagy műnek szánt kép, 
vidám ének, füttyszó és varjúkárogás mellett.” (67)

Ez a fiatal lány állt modellt a drámai történet, az Exhumálás című fest
mény központi alakjához.

Hallomásból ismert, valóságos esetet dolgozott föl a festő. Valahol 
Szatmár vármegyében törént. Egy falusi lányt eltiltottak kedvesétől. Bá
natában a lány „világgá ment”, a nagyvárosban elzüllött. Nagybetegen tért 
haza a szüleihez, meghalt, és titokban eltemették. Mikor a hatóságok tu
domására jutott ez a dolog, fölbontották a sírt, orvosi vizsgálatnak vetet
ték alá a holttestet.

A festő a megkívánt kompozíció szerint rendezte át az exhumálás el
képzelt jelenetét. Hordágyon fekszik a halott, föléje hajol az orvos, aki 
boncköpenyében éppen munkához látszik fogni. Oldalt a vizsgálóbíró, a 
falu jegyzője és két csendőr képviselik a hatóságot. Középpontban, expo
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nált helyen áll a parasztlegény, kinek döbbent arcán a jelenet egész tragi
kuma tükröződik. Végül a keretet a kiváncsi nép bővíti ki, kit a csendőrök 
a nyitott sírtól távol tartani igyekeznek. A festményt a temető bágyadt dél
utáni fénye foglalja finom tónusegységbe.

Több mint egy esztendeig, az 1900-as év tavaszáig dolgozott Papp Gá
bor a hatalmas, tizennégy négyzetméteres (!) vásznon. Igaz, közben más 
témákat is elővett, portrémegrendeléseknek is eleget kellett tennie, de ezt 
a művét olyan lelkesedéssel és elmélyültséggel festette, mint ahogyan a cé
hes időkben dolgoztak a mesterművön. Megfestéséhez fölhasználta tanul
mányai során szerzett alapos kompozíció szerkesztési tapasztalatát, tájé
kozottságát a hasonló fogantatásé művek megalkotásában. Mint Lyka Ká
roly írja: „A kor naturalizmusának stílusában” borongósan, plein airbe ál
lítva jelenítette meg a történetet. (61) Bár méretre nem ennyire nagy, de 
számos, hasonló fogantatásé mű került ki a magyar festők ecsetje alól. Elég 
ha csak a pályatársak közül Thorma János Szenvedők vagy Pataki László 
Krumpliszüret című festményeit említem. Papp vállalkozása a téma foko
zott drámaiságában tér el tőlük, semmint a képalkotás stílusában. Legin
kább Gyárfás Tetemrehívásához rokonítható.

A kor mértékadó kritikusai közül Lyka Károly látta a képet. A Bastien- 
Lepage reminiszcenciák mellett, melyekre rámutatott, nem volt idegen 
festőjétől Puvis de Chavannes művészete sem. A magyar plein air művé
szetnek ez a korai alkotása azután eltűnt művészeti életünk látóköréből. A 
dán fővárosban, Koppenhágában került magántulajdonba.

Papp Gábor a képet Münchenben készült kiállítani, de előbb Kolozs
váron mutatta be. Rendhagyó módon -  műtermi tárlat formájában -  szer
vezte meg a festmény megtekintését. Erre nyilvánvalóan a mű rendkívüli 
méretei, körülményes szállítása miatt is rákényszerült. A kiállítás az 1900- 
as év számottevő eseménye lett a kolozsvári művészi életnek. Papp más ké
peket is társított hozzá. Bemutatott egy női portrét, két tanulmányt pasz- 
tellben, a Csavargó című fetményt, s „egy művészi afichet”, azaz plaká
tot. (13) Ez utóbbi azért érdekes, mert egyike legkorábbi művészi plakát
jainknak, megelőzi Ferenczy Károly sokszor emlegetett 1903-as alkotását. 
Talán a város előzékenységét honorálva, a művész lehetővé tette, hogy mű
termében az érdeklődők máskor is megtekintsék az Exhumálást, a festőt 
ugyanakkor fölkérték, hogy a helyi művészeti élet élénkítésére kiállítások 
szervezésében működjék közre.
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Az év őszéig Papp Gábor még több alkotását fejezte be a sétatéri mű
teremben. Itt készült 1900-ban a Kavicsbányamunkások című kompozí- 
ciós műve, melyet a müncheni Kunstvereinban állított ki.5

Itt tartózkodása idején készült a Mosóasszonyok című festménye és 
valószínűleg a Vásárosok című, nagybányai élményeket feldolgozó képe 
is. Végül a portrék. A Kolozsváron töltött másfél esztendő alapozta meg 
Papp Gábor arcképfestői hírnevét. A Teleki család tagjainak szép potréit 
készítette el. Ezek sikere hozta divatba őt a megrendelők körében.

*

Kolozsváron az arckép megrendelések és festőiskolái kurzusa biztosí
tották számára a megélhetést.

Magán festőiskoláját -  a korai erdélyi alapítások egyikét -1899 májusában 
nyitotta meg. Műtermében főleg délután fogadta a növendékeket, s ott elég hely 
nyílott arra, hogy modellt állítsanak be, a korrektúrákat elvégezhessék. Mivel 
erőssége a portréfestés volt, nyüvánvalóan ennek titkaiba igyekezett tanítványait 
bevezetni. Eredményesen használta föl mindazt, amit az akadémián és Hollóssy 
környezetében tanult. A kolozsváriak érthető sajnálkozással vették tudomásul, 
hogy a festőiskola csak rövid ideig, mindössze másfél évig működhetett. Papp 
ugyanis az 1900-as év őszén hosszabb időre távozott Kolozsvárról.

Elhatározásának több oka is volt. Munkáit szerette volna szélesebb kör
ben ismertté tenni, kiállításokon népszerűsíteni. Nem látott ugyanakkor 
bíztató lehetőséget az akkoriban alakult Erdélyrészi Szépművészeti Társa
ságban. Bár a szervezés munkájába őt is bevonták, az aktív részvételtől el
határolta magát. „Ami engem illet -  nyilatkozta a sajtónak - , én csak át
utazó vendég vagyok itten, mint többi kollégáimnak legnagyobb része, s 
magam sem tudom, holnap, holnapután vagy esetleg egy hónap múlva ve
szek búcsút jóidőre Kolozsvártól.” (11)

Kedélyét nyomasztották a családjukban történtek. Szülei szegénysorba 
jutottak. Mint dr. Gyalui Farkas föltárta: „A becsületes, jószívű kereskedő 
jótállást vállalt egy-két kereskedő társáért, és egy bekövetkezett krach al
kalmával az ő üzlete megrendült. Házát is el kellett adnia.” (58) Mikor tör
tént a dolog, nem derül ki. Sokatmondó tény viszont, hogy hazatérte után 
Papp Gábor nem a szüleinél lakott; a Széchenyi tér 15. szám alatti ház első 
emeletén bérelt magának lakást.
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Míg Kolozsváron tartózkodott, igyekeztek bevonni őt az erdélyi 
képzőművészeti élet föllendítését célzó munkába. Ferenczy József egye
temi tanár, az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság alelnöke bíztatta a rész
vételre a képzett, s már ismert nevű festőt. Az 1900-as év tavaszán be is 
választották a társaság igazgatósági tagjai közé. Papp azonban mindvégig 
szkeptikus maradt a szervezet jövőjét illetően. Kétségei voltak afelől, hogy 
a kevés érdemleges művészt számláló Kolozsváron sikerül-e folyamatos 
képzőművészeti életet teremteni.

A szervezet sokat halogatott bemutatkozó kiállítására 1902 októberé
ben, Fadrusz János Mátyás szobrának fölavatásakor került sor. Ezen Papp 
Gábor, távolléte miatt nem vett részt.6 Csak a második közös tárlatukon je
lentkezett, s aratott sikert beküldött képeivel. Az 1903. augusztus 30-tól egy 
hónapig nyitva tartó nagy csoportkiállításon mintegy 300 festményt mu
tattak be az erdélyi és magyarországi művészek. Az átalakított sétatéri csar
nokban az erdélyi részeket Kőváry Endre, Melka Vince, Veress Zoltán, 
Gyárfás Jenő, Ács Ferenc, Stein János, Peielle Róbert, Gruzda János, Sze- 
szák Ferenc, Papp Gábor képviselték, míg a Budapestről érkezett csopor
tot Telepy Károly, Ebner Lajos, Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Edvi Il
lés Aladár, Róna József és sokan mások. Papp Gábornak több portréját em
lítik a kritikai beszámolók, továbbá Tanulmányfej és Szendergő című al
kotását. Utóbbi képét alkotója különösen sokra tartotta. Ezt a festményt 
küldte be a budapesti Műcsarnok 1902-1903-as tárlatára.

A vándorló, utazó, helyét nem találó festő típusa rajzolódik elénk Papp 
Gábor pályaképében. Még tanulmányait sem tekintette egyszer s minden
korra befejezettnek. Gyakori helyváltoztatásait lehetetlen pontos időrendbe 
állítani. Önéletrajzi közléseire támaszkodhatunk inkább, de azokban a dá
tumok, események sorrendje kibogozhatatlanul összekeverődik. Mégis ez 
a forrás (nagyváradi barátjának, Huzella Ödönnek tollba mondott szövege) 
a tényeiben hiteles információ.

„Abban az időben (az Exhumálás megfestésekor), majd későbbi ko
lozsvári tartózkodásaim alatt festettem meg Teleki Károly gróf, Mikes Ke
lemen gróf, Inczédy báró, lovag Montbach Sándor, Bánffy Albert báró, 
Barcsay Domokos, a 'fejedelem’, Komis Károly gróf, Károlyi László gróf
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és több más erdélyi mágnás arcképeit. így anyagilag kissé megerősödve, 
első dolgom volt Párizsba utazni, ahol a Julián Akadémiát látogattam és 
Benjámin Constant, Bochit, Schommer voltak mestereim. Párizsban két 
évig folytattam tanulmányaimat, aztán állami ösztöndíjjal Rómába men
tem, ahol másfél évig dolgoztam.” (59)

Párizst újabb nagy lehetőségnek érezte. A francia főváros a müncheni 
iskolázottságú festők számára is a zarándoklások Mekkája volt. Ismeretes, 
milyen lelkesedéssel fogadták Hollósy körében az onnan érkező híreket. 
Még a másodkézből szerzett információk is fontosak voltak. Lázba hoz
ták őket a Courbet vagy Bastien-Lepage festészetéből éppen csak ízelítőt 
adó müncheni kiállítások képei.

Párizsban Papp Gábor immár Manet művészetét is megcsodálta. A már 
említett tanárok mellett Carolus Durant is mentorának mondta a Juliánról.

Ha Párizs a továbbtanulást, római ösztöndíja mindenekelőtt a munkát, 
a bizonyítást jelentette számára. Jóllehet egy sajtótudósítás arról értesít, 
hogy az 1900-as év októberében Rómában járt (16) a későbbi megerősí
tett adatok 1903-1905 közé teszik itáliai tartózkodásának idejét. Állami 
ösztöndíjának köszönhetően anyagilag függetlenül dolgozhatott. A Frak- 
nói palotában, a római Művészházban rendezkedett be, s az ösztöndíj fel
tétele szerint történelmi kompozíció megfestésébe kezdett. Históriai témák 
már Münchenben érdekelték, most úgy látszik, maga vállalta a kötött fel
adatot.

Nem derül ki, mi volt a témája és mi lett a sorsa a Rómában festett tör
ténelmi képnek. Visszaemlékezéseiben a művész nem tett említést róla. Azt 
viszont elmondta, hogy olasz múzeumokban több sikerült másolatot ké
szített, s megbízásokat kapott olasz mágnás családoktól. Ilyenformán nem 
egy évig (míg az ösztöndíj ideje tartott), hanem másfél esztendeig maradt 
Olaszországban. „Ekkor bebarangoltam egész Itáliát -  mondotta -, s leg
tovább Firenzében dolgoztam.” (59) Ott tartózkodása idején gyakran meg
fordult a Vatikánban, arcképeket festett magas egyházi személyiségekről. 
Jelentős megrendelése volt a Széchenyi Miklós gróf, pápai nagykövetet és 
családját ábrázoló kép elkészítése.

Hazatérve Erdélyben tett termékeny festőutakat. Kolozsvár környékét 
és a Nyugati-Szigethegység tájait barangolta be. Runki tájkép (1905) és 
Mosóasszonyok (Runk, 1905) e hegyvidéki festőút tárgyi bizonyítékai.

188



Azután újabb állami ösztöndíj segítette külhoni festőútjaiban. 1906- 
1907-ben ismét Münchenben dolgozott, s hosszabb nyugat-európai tanul
mányutat tett. Drezdát, Berlint, Firenzét, Londont említi e festőút fonto
sabb megállói közül. Festményei készültek a német és osztrák tavak kör
nyékén és a Keleti-tenger partján.

Ösztöndíja mellett a portrémegrendelések után kapott összegek segí
tették a hosszú és költséges tanulmányúton. Módos képrendelőivel Papp 
Gábor meg tudta fizettetni a míves gonddal készített arcképeket. Anyagi 
helyzetére mindig is az volt a jellemző, hogy teljesen kiszámíthatatlanul 
folytak be jövedelmei. Gyakran kapott nagy összegeket, máskor alig-alig 
jutott pénzhez, hitelezők szorongatták.

Önarcképei és kortársak szűkszavú jellemzése állítja elénk a helyét ke
reső, magányos, pályáját tragikusan végző festőt.

Két önarcképét a szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. Papp Gábor élete 
második felében Szegeden élt, ott tartott fönn állandó műtermet. A képek 
az ötvenév körüli festőt mutatják be. Egyikük aláírt, jelzett, 1921-ben ké
szült. Fehér köpenyben, kezében palettával, munka közben ábrázolja ön
magát. Nagyjából azonos korú (talán valamivel idősebb) lehet a másik ké
pen. Itt azonban nem a műtermében dolgozó festő, hanem a magányos em
ber lélektani beállítottságú portréja néz szembe velünk. Eszköztelenül, csak 
az arcra irányítja a figyelmet. Fekete haja, dús bajusza, hangsúlyos szemöl
döke a faji jellegzetességek hordozói. Tekintete erős vonzású, magához 
kapcsolja a nézőt. Valami baljós nyugtalanság lengi körül, talán betegsé
gének előérzete.

Nagyváradi barátja, a kritikus és művészeti író, Huzella Ödön7jelle
mezte a festőt egy-két mondatos, találó megjegyzéssel. Bár nagy volt a kor
különbség közöttük, egymással mégis szót értettek, s írásaival Huzella igen 
jó szolgálatott tett a művész emlékének megőrzéséért. Különös, furcsa em
bernek mutatta be, aki végtelen jó barát tudott lenni, de rossz pillanatai
ban pokrócgoromba ember is. (66) Műtermében „eszményi rendetlenség” 
uralkodott, míg ő a festőköpeny alatt is keménygallérú inget és nyakkendőt 
viselt, s általában feltűnő eleganciával öltözködött. Társaságát nem annyira 
a művésztársak, hanem a színház és zene rajongói között kereste. Szen
vedélyes „színházbolond” volt, írja Huzella, mindig valami szőke színész
nőbe szerelmes. (66) Társtalan maradt azonban, családot nem alapított.
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Élete utolsó szakaszában kötött rövid életű házassága lelki összeomlást 
eredményező, gyors szakítással végződött.

*

Kiállítási jegyzetekből, apró hírek mozaikjából áll össze a kép, merre 
járt, min dolgozott Papp Gábor a világháború végéig, a nagy történelmi 
sorsfordulót hozó változásokig.

Szülővárosába újra meg újra visszatért. A portré rendelések olyan jö
vedelmező munkát biztosítottak számára, hogy ezt a lehetőséget nem hagy
hatta figyelmen kívül. Képmásai tetszettek a megrendelőknek, az erdélyi 
mágnások házifestőjeként tartották számon még jóval később is. (66)

Egy időre újra kibérelte sétatéri műtermét. Itt kereste föl 1905 nyarán 
Kiss Menyhért, a kolozsvári Ellenzék tudósítója. Beszámolójában termé
keny arcképfestői munkásságát emelte ki. (29)

Kapott közületi megrendeléseket is.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE őt bízta meg 

Bartha Miklós portréjának elkészítésével. Az 1848-as eszmékhez töretle
nül ragaszkodó politikus és lapszerkesztő Bartha Miklós, az EMKE létre
jöttének egyik kezdeményezője, az egyesület alelnöke volt. Halála után 
(1905. október 19.) kapott megbízást Papp Gábor arra, hogy az alapítók
nak kijáró tiszteletjegyében nagyméretű portréját megfesse. Papp fénykép 
után dolgozott, s az 1906 tavaszára elkészült képet az EMKE közgyűlésén 
(június 5-én) a kolozsvári városházán leplezték le.8

Kolozsvár nagynevű polgármesterei közül Szvacsina Géza portréját 
rendelték meg Papp Gábortól.

Nem csak portrékat, de tájképeket is festett közületi rendelésre. Ko
lozsvári városrészeket, urbánus tájakat megörökítő festményeiről tudunk. 
Ezeket a városvezetés fölkérésére készítette, a városháza termeinek díszí
tésére. Fölajánlotta végül, hogy befejezi a Roskovics-féle Unió-képet.

Ez utóbbi lehetőség -  egy nagyméretű történelmi tabló értékesítésének 
terve -  1916 tavaszán merült föl. Az előzményekhez tartozik, hogy Ko
lozsvár városa az 1896-os ezredévi kiállításra készülve Roskovics Ignác- 
tól húszezer forintért rendelte meg az 1848-as diéta történelmi határoza
tát, az Erdély és Magyarország egységét kimondó uniót megörökítő képet. 
A festő látása azonban megromlott, s a kép soha nem készült el. Rosko-
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vics Ignác halálát követően (1915. november 29-én hunyt el Budapesten), 
tárgyalások kezdődtek a festmény átvételéről, melyen voltaképp csak Wes
selényi Miklós alakját dolgozta ki a művész. A város a kép hazahozatala 
mellett döntött, s azt befejezve az EMKE múzeumában kívánták elhe
lyezni. Papp Gábor vállalkozását a világháború eseményei hiúsították meg. 
A festő 1916 nyarán, a román támadás idején puskatűzben menekült el 
Szovátáról.

Néhány kiállítás is jelzi Papp Gábor kolozsvári tartózkodását. Még 
1906-ban adott hírt a sajtó az Urania műkereskedés kolozsvári képvásá
ráról, melyen az ő munkáiból is bemutattak. A budapesti képügynökség 
aukcióján festményei Telepy Károly, Bihari Sándor, Thorma János, Med- 
nyánszky László, Fényes Adolf alkotásai között kaptak helyet. Papp Gá
bor négy festményét említik a képvásáron, köztük kolozsvári tájképeket 
is. (31) Tíz évvel később, már a háborús időkben, egyéni kiállításra vállal
kozott. Egy alkalmasnak bizonyult üzlethelyiségben (Haas Fülöp és fiai ko
lozsvári kereskedésében) 1916 tavaszán állította ki festményeit. Portrékat 
és tájképeket mutatott be. (43) Részt vett a helyi művészközösség egyik 
kiállításán. Az 1918-as esztendő elején Ács Ferenc, Füredi Richárd, Gye- 
nes Lajos és mások társaságában állították ki a minden bizonnyal jótékony
ságé célzatú tárlaton. Portréi közül gróf Béldi Ákosról festett arcképét, va
lamint Reitter Aladár és kislánya című kettős képmását méltatta a kritika. 
Egészen friss munkái közül említették egy pasztellképét is. (45) Ez időben 
küldött be festményeiből a Képzőművészeti Társulat tavaszi tárlatára 
(1918).

Mint a fentiekből is kitűnik, a festő a háborús idők egy részét Erdély
ben töltötte. A frontok összeomlása idején ment vissza Szegedre.

*

Papp Gábor szegedi megtelepedéséről egymásnak ellentmondó köz
lésekre talál a kutató.

Semmiképp sem a repatriálok áradatával távozott Erdélyből. Gyalui 
Farkas megjegyzésével szemben (mely szerint a világháború után telepe
dett volna át), Huzella Ödön határozottan állítja, hogy erre jóval korábban 
sor került. A festő -  írja -  „már 1911-ben Szegeden élt, ott volt műterme
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a Kass vendéglő tőszomszédságában.” (59) E tekintetben sokatmondóak 
a Szeged képzőművészetével foglalkozó újabb kutatások. A korai megte
lepedés tényét (ha a festő vándorélete nem is ért ezzel véget) megerősíti 
az a körülmény, hogy a szegedi sajtó a világháború előtt nyomatékosan a 
város képzőművészei sorában említi Papp Gábort. A Szegedi Képzőmű
vészeti Egyesület tagjai között, mint Szelesi Zoltán tanulmányában olvas
ható (73), 1910-1911 között ott találjuk Nyilasy Sándort, Papp Gábort, 
Dinnyés Ferencet, Kukovetz Nanát, Heller Ödönt, Vígh Ferencet, Károlyi 
Lajost és másokat, akik a művészek közéleti jogaiért is szót emeltek.

Az Éber-Gombosi lexikon adatközlése 1909-re teszi Papp Gábor sze
gedi letelepedését. Dr. Apró Ferenc ugyanakkor (e tanulmány lektori vé
leményezésében) arra hívja föl a figyelmet, hogy a festő már 1908 máju
sában kiállított a szegediek közös tárlatán. Igen valószínűnek tartja, hogy 
festményeit (három arckép) már Szegeden festette, s nem máshonnan 
küldte be a kiállításra. Perdöntő, s e feltételezést megerősítő adatokra végül 
is Szentiványi Gyulának a szegedi sajtóban fölbukkant írásában találtam. Az 
akkoriban Szegeden újságíróként dolgozó Szentiványi (a magyar művészet- 
történeti dokumentáció halhatatlan érdemű munkása) közvetlen forrásból, a 
festőt kifaggatva deríti föl a kérdést. „1908-ban -  írja -  családja után (szü
lei, nővére?) Szegedre jött, s azóta állandóan itt lakik.” (35) Megjegyzi azt 
is, hogy két évig betegeskedett, s csak 1911 elejétől kezdett ismét dolgozni.

Az 1911-es esztendő máskülönben is fontos volt a festő szegedi éle
tében. Nagyobb kollekcióval, voltaképp bemutatkozó kiállítással jelentke
zett a Tisza-parti városban. A szegedi művészek téli tárlatán Szentiványi 
Gyula Pappnak a Csónakázás című plein air-jét emeli ki, e „halványkék, 
párás, napsütéses képet”, s a valószínűleg ezzel rokon Napsütéses délutánt, 
továbbá pasztellben készült portréit, köztük önarcképét. (35)

Amikor Szegeden volt, rendelései nem szólították másfele, mindig be
kapcsolódott a helyi művészcsoport kezdeményezéseibe. 1913 decembe
rében például öt szegedi művész együttes jelentkezésére került sor. A Sze
ged-Csongrádi Takarékpénztár épületében Heller Ödön, Papp Gábor, Nyi
lasy Sándor, Pick Lajos és Víghné Chevalier Antónia mutatkozott be. Papp 
arcképeket (Teleki grófnő portréja), kompozíciós témákat és ezúttal csend
életeket is (Krizantémok) hozott a közös tárlatra.

Bár a festő nem tűnt politikus alkatnak (legfennebb annyiban, hogy tár
sadalmi kérdésekre fölfigyelt, s a művészetben a nyitottság elvét vallotta),
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az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején tevékeny szervezői 
szerepet vállalt. A történelem viharos változásait élte -  aktivan mint pá
lyatársai közül oly sokan. Szegeden a Szellemi Munkások Szakszerveze
tében alkottak külön csoportot a társadalmi progresszió hívei, majd 1919 
április végén önálló művészeti szakszervezetet hoztak létre. Ennek elnöke 
Papp Gábor lett, alelnöke a nála egy nemzedékkel fiatalabb Joachim Fe
renc. Munkájuk kézzelfogható eredménye az a kiállítás volt, amelyet 1919. 
május 29-én nyitottak meg a mai Móra Ferenc Múzeum épületében. Be
mutatójukhoz Juhász Gyula írt katalóguselőszót, s tárlatvezetéseket tartot
tak munkáslátogatóknak is. (73)

Állásfoglalásai nem voltak annyira hangzatosak, mint többeké a sze
gedi művészközösségből. Bizonyos azonban, hogy ezek az események 
nyomot hagytak gondolat- és érzelemvilágában, befolyásolták későbbi 
munkásságát is.

Műterme a Tisza-parthoz közel, a Kass-szálló szomszédságában, majd 
a Széchenyi téren a szegedi szellemi élet vonzáspontja volt. „Szegeden -  
írta Huzella Ödön -  Juhász Gyulán kívül főképpen a színészek között vol
tak barátai.” (59) Még a világháború előtt Ferenczy Frigyessel, a szegedi 
színház főrendezőjével tartott fönn barátságot. Műtermének gyakori láto
gatói között volt Szentiványi Gyula, aki később sem veszítette őt szem elől, 
levelezésüknek is nyoma van.

*

A húszas évek derekáig Papp Gábor még benne volt a szegedi művé
szeti élet sodrában. Ha nagy terveire -  kompozíciós témáira -  kevés ener
giája futotta, megrendelései nem maradtak el. Számos arckép került ki mű
terméből, a szegedi szellemi élet jeleseinek portrégalériáját festette meg. 
A képzőművészetben is jártas Juhász Gyula több alkalommal a legnagyobb 
elismeréssel írt munkájáról. Portréfestészetét értékelve „a szegedi Len- 
bach” -  nak nevezte Papp Gábort. (42) Egy-egy jelentősebb portrét az ak
kori idők szokása szerint, valamelyik városközponti forgalmas üzlet kira
katában állították ki. így mutatták be a Kárász utcai Domán-üzletben 1916 
tavaszán a festőnek dr. Balassa Ármin lapszerkesztőt és kiadótulajdonost 
ábrázoló arcképét, ennek kapcsán emlegette Juhász Gyula a müncheni port
réfestészet klasszikusát, Lenbachot, a Papp Gábort méltató írásában.

193



Ugyancsak Juhász Gyula kritikáiból és műtermi riportjaiból értesülünk 
a leghívebben arról, mit dolgozott, kiket festett Papp a szegedi években. 
A békeidők utolsó napjaiban tett látogatásáról a költő így számolt be. A 
Zsótér-ház második emeletén levő műteremben a festő termékenységét bi
zonyító portrék sokasága látható. Tonelli Sándoméról készült arcképét az 
elmúlt évben mutatta be. Az új képek mindenekelőtt színésznők portréi. 
Gyöngyösy Teréz, Várnai Janka, Pálma Tusi arcképei. E sorozatba tarto
zik a Móra Ferenc Múzeum képtárában levő festmény is: A komika című 
portré Miklóssy Margitot ábrázolja. Juhász Gyula sógorát, Király-König 
Péter zeneszerzőt is megörökítette a festő. Elképzelhető végül egy Juhász 
Gyula-portré fölbukkanása is, hiszen alig hihető, hogy Papp Gábor ne fes
tette volna meg az annyira karakteres arcú költőt, a szegedi években ba
rátját és méltatóját.

A költő írásaiból átsüt ragaszkodása a hangulataiban gyorsan változó 
festőhöz, a hozzá hasonlóan betegségével küszködő emberhez. Gyakori 
vendég volt a műtermében, s mint írja, a művész „erdélyi magyar vendég- 
szerető gyöngédséggel” fogadta. (41) így került közel képeihez, hangoló
dott rá egy-egy alkotására is, melyről hozzáértő kritikát írt. Egy műterem
ben látott képet, a festőnek édesanyjáról készített portréját elemezte ilyen
formán. „Az anya: ez a szent, örök téma (...) a Papp Gábor képén csupa 
nagy és nemes egyszerűség, sötét és szürke színek finoman letompított bo
rús harmóniája. Ez a kép erősen megragadott karakterrajz, és gyöngéden 
zengő líra egyben.” (41)

Festményeiből változatos gyűjteményt láthatott a szegedi közönség 
1925 februárjában. A festő a Kass-szálló halijában mutatott be portréiból 
és tájképeiből. Utóbbiak között erdélyi és németországi tájakat emleget
nek a szegedi sajtóban megjelent méltatások. (50, 51)

Papp Gáborról a húszas évek elején doomi utazásával kapcsolatban 
foglalkozott sokat a sajtó. Meghívást kapott Hollandiába, II. Vilmos csá
szár portréjának megfestésére.

Magasabb társadalmi körökben szerzett portréfestői sikereinek és 
klasszikus müncheni iskolázottságának tudható be a kitűnő megbízás. A 
„doorni remete”, a száműzetésben élt császár környezetéből származó 
meghívás tényét már 1921-ben közli barátjával, Huzella Ödönnel.9 Egy 
Doomból küldött levél (Huzellának címezve) azt bizonyítja, hogy Papp 
csak jóval később, 1924-ben utazott el Hollandiába. (49) A munkával el
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készült, s a képet (vagy annak változatát) a Műcsarnok 1927-1928-as ki
állításán mutatta be. Hazatérte után már szorongató anyagi helyzete adta 
az ötletet műtermi kiállításához. Az 1926. év telén Széchenyi téri műter
mében mintegy száz festményét tekinthették meg a látogatók.10

Ez idő tájt került sor utolsó jelentkezésére is: Szegeden, 1928 nyarán.
A Tisza-parti városban újraalakult az Alföldi Művészek Egyesülete. 

Nagy tervekkel indultak, de mint korábban, 1913-1914-ben csak rövid 
időre sikerült összefogniuk az alföldi tájak alkotóit. A Juhász Gyula és Nyi- 
lasy Sándor irányította egyesület 1928 nyarán a Kass-szálló termeiben 
szervezte meg bemutatkozó tárlatát. Ezen Papp Gábor festményei is he
lyet kaptak. (73)

*

A festő akkor már egyre betegebb. Sorsa elháríthatatlanul ragadta a tra
gédia felé. Súlyos depressziója a gyógyíthatatlan elmebajba torkollott.

Szegeden mind gyakrabban küzdött anyagi gondokkal. Hitelezőkkel 
hadakozott, pereskedett. Már 1918 nyaráról ismeretes egy pőre, melyet az 
egyik szegedi kereskedő ellen indított. Kártérítést követelt (húszezer ko
ronát), mivel a kereskedő nagy értékű rendelésre vonatkozó ajánlatát 
visszavonta. (11)

„Szegedi barátai megdöbbenve állapították meg -  írta Huzella Ödön -, 
hogy egyre szótlanabb, sőt a búskomorság jelei mutatkoztak rajta. De senki 
sem tudta, hogy milyen beteg: a betegsége hűdéses elmezavar volt, vagy
is: paralisis progressiva. Ez a baj a húszas évek vége felé kezdett fel
tűnőbben jelentkezni nála. Viselkedésén és megjelenésén is mutatkozott. 
Feltűnően elhanyagolta magát, holott régebben angol eleganciával öltözött, 
s nyár derekán, napsütéses időben hatalmas festőparaplija alatt sétált a főut
cákon, természetesen nagy feltűnést keltve.” (66)

A szerzett elmebetegségek között ma már nagyon ritka, eltűnőben levő 
kór pusztította szervezetét. Orvosi leírások szerint a paralisis progressiva 
szifilitikus eredetű, melynek tünetei a fertőzés után 7-15 évre jelentkeznek.

Az agysorvadás okozta szellemi hanyatlás a festő fokozódó munkakép
telenségében is megnyilvánult. Föllángolásai voltak már csupán, nagyobb 
feladatot képtelen volt megoldani. A megrendelők elmaradoztak. Utolsó 
időkben kis méretű képeit tíz-húsz pengőért adta el kávéházakban.
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Tragikus végzete meggondolatlan házassága nyomán teljesedett be.
Ismerősei nagy meglepetésére ötvenhatéves korában elhatározta ma

gát a nősülésre. 1928. november 19-én értesítette levélben barátját, Hirsch- 
feld Sándor kolozsvári kereskedőt szándékáról, és kérte keresztlevelét. Há
zasságkötésére decemberben került sor Szegeden. Választottja a harminc
kétéves, igen csinos Dűli Margit, battonyai születésű lány volt, akkoriban 
hódmezővásárhelyi polgári iskolai tanárnő.

Hogyan került össze a két egymáshoz nem illő ember? -  csak találgatni 
lehet.

Titok senki előtt nem maradhatott a festő nyomorúságos helyzete. Pár 
héttel házasságkötése előtt, mint a szegedi lapok megírták, műtermének 
minden képét elárverezték. Fűszeresnek, vendéglősnek, szabónak tartozott, 
s az apró adósságok fejében foglalták le festményeit. (56)

Igaz, Papp azt hangoztatta, hogy tavasszal 60 ezer pengőt kell kapnia, 
s azzal rendeződik anyagi helyzete. Depresszióból lelkesültségbe átcsapó 
tervezgetéssel nászútra Párizsba készült. (57) Felesége azonban kevéssel 
a házasságkötés után visszaköltözött Hódmezővásárhelyre, s megindította 
a válópört.

Drámai hatású színpadi képbe illik a végkifeljet. A festő utoljára a Kár- 
tyaparti című nagy kompozícióján dolgozott. Rögeszmésen élete fő mű
vének szánta. Extázisosan dolgozott rajta, majd hetekig feléje se nézett. 
Egyszer, barátai megdöbbenésére, azt mondta, hogy megoldotta a legne
hezebb problémát: beragasztott a képbe egy káró ászt. Azután extázisából 
magához térve eldobta a palettát, így szólt a jelenlevőkhöz: „Lássátok ...! 
Mi lett Papp Gáborból! Vigyetek a kórházba!” (66)

Szülővárosába 1929 januárjában érkezett a hír arról, hogy Papp Gábort 
elmegyógyintézetbe kellett vinni. „Ezt a nagy tehetséget, ezt a finom lel
kű, jó embert” -  kesergett a festő sorsán Gyalui Farkas. (58)

Szegeden a Pulcz utcai elmekórházban 1931. február 9-én hunyt el 
Papp Gábor. Hozzátartozók nélkül, mint a város halottját temették el.

*

A századforduló eszmekörében élt és alkotott a tragikus sorsú festő. 
Bár pályája átvezet a két világháború közti korszakra, az új utak, irányza
tok művészeti alapállását döntően nem másították meg. Élesen elkülönülő
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stíluskorszakai különben sem voltak. A folyamatos fejlődés, az evolúció 
jellemezte inkább képalkotását. Nem tudott, úgylehet nem is akart kisza
kadni abból a szellemi körből, amely festővé válását alapvetően meghatá
rozta.

Ha tanulmányait, hosszas külhoni tartózkodását nem számítjuk, életé
nek színtere Kolozsvár és Szeged. Budapesttől távol, a sokkal szerényebb 
lehetőségeket kínáló „vidéken” próbált tehát megkapaszkodni. Nem volt 
újító, kissé távolról szemlélte a változásokat, de a magáénak tudott ered
ményekből az utolsó időkig, betegsége jelentkezéséig semmit sem enge
dett.

Pályája kezdetén, a budapesti főiskolán Székely Bertalan irányította 
fejlődését. Mesterétől a dolgok aprólékos megfigyelését és valóság hű áb
rázolását sajátította el. Münchenben az akadémizmus szellemében tanult, 
majd Hollósy körében a természetelvű festészet nagyszerű lehetőségeire 
érzett rá. „A plein air első magyarországi sikereiben ott ragyogott a Papp 
Gábor neve is” -  jegyzi meg találóan Szentiványi Gyula. (35) Ha pedig 
sorsa nem alakul olyan mostohán, ez a megállapítás nem a kutatómunka 
földerítő tényeiből igazolná önmagát. Még abban sem volt szerencséje, 
hogy élete nagy művét egy-kettőre megvásárolták tőle. Az Exhumálás, 
melyben korai eszményeit megvalósította, nem állt ott képtártermekben, 
hogy alkotója pályakezdésének eszményeiről valljon.

Tájképfestészete a plein air naturalizmustól az impresszionizmus felé 
haladt, mint ez a nagybányai művészek többségére is jellemző. A mün
cheni szellemű narratív témákat olyan kompozíciós művek váltják föl, me
lyeken képi metaforát alkotva sorskérdésekre keresett választ. Párizsban 
lehetősége nyílott arra, hogy az egyetemes művészet friss eredményeivel 
megismerkedjék. Hasznosítható lehetőségeket tapogatott ki, de nagyon 
óvatosan, visszafogottan. Az akkor már régen halott Edouard Manet fes
tészetét csodálta meg, s tekintette példának művészetében azt, ahogyan a 
nagy francia mester az impresszionista festésmód és a kompozíciós témák 
szilárd rajzi szerkezete között valósította meg elképzeléseit.

Papp Gábort elsősorban portréfestőként tartjuk számon. Kenyerét, 
megélhetését biztosították a megrendelések, de hiba lenne csupán erre ve
zetni vissza arcképfestői munkásságát. Nagy mesterségbeli tudással meg
festett kiváló portrék sorozata került ki műterméből. Több olyan munká
járól tudunk, melyeknél a megrendelés egyáltalán nem jöhetett számításba
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indítékként. Ilyenek önarcképei, a kortárs művészet (zene, festészet) jele
seiről készült képmásai vagy allegorikus portréi.

Igen szép, míves kidolgozású arcképe került a Kolozsvári Művészeti 
Múzeum tulajdonába. Öregembert ábrázol, már fehérlő szakállal és ba
jusszal, de éles, az értelem tiszta fényét tükröző tekintettel, magas hom
lokkal. Az anatómiailag hibátlan felépítésű arc élesen ugrik ki a semleges 
háttér homályából. A megfestés módja az akadémista ábrázolás tökéletes
ségét idézi, de annak bágyadt unalmassága nélkül.

Reménytelen feladat nyomon követni, hova kerültek Papp Gábornak 
az erdélyi mágnásokról s a századelő kolozsvári társadalma élvonalbeli 
személyiségeiről festett portréi. Két világháború, a kisebbségi sors, a kom
munista üldöztetés családi kultúrákat szüntetett meg. A portrék örökösei 
közül sokakat kitelepítettek, börtönbe zártak, vagyonuk a fosztogatók ke
zére került, s igen sokan végül elhagyták az országot. A képek egy részé
nek fölbukkanásában csak reménykedni lehet.

A festő lejegyzett emlékezései nyomán az ismert (fentebb idézett) je
lentősebb portrémegrendelésekhez legfennebb családi-kortörténeti vonat
kozásokat adhatunk hozzá. Barcsay Domokos, a „fejedelem” megjelölésű 
portré az akkori társadalmi élet ismert személyiségét, népszerű szóvivőjét 
ábrázolja. Barcsay a szabadelvű párt képviselője volt, hamvai a kolozsvári 
Házsongárdi temető családi sírboltjában nyugszanak. Gróf Mikes Kelemen 
magyarcsesztvei (Maros-menti) nagybirtokos, gr. Mikes Árpádnak, a hír
neves gazdának a fia, a portrémegrendelés talán akkoriban kötött házas
ságával függ össze. Az említettek közül gr. Komis Károly, a főrendház 
tagja, gr. Teleki Károly földbirtokos, gr. Bánffy Albert nyugalmazott főis
pán, az EMKE egyik alapítója volt. A Teleki család tagjai közül (kiknek 
birtokában maradtak nagyértékű képek) ma már senki sem él Erdélyben, 
valamennyien Németországba telepedtek át.

A konzervatív korízléssel bizonyosan számot vető, de soha sem igény
telen vagy fantáziátlan képek kerültek ki a festő műhelyéből. Megrendelői 
egymásnak ajánlották, s így munkája -  különösen a kolozsvári években -  
mindig akadt. A fölsorolt képeken kívül az Erdélyben igen népszerű, ko
lozsvári származású Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter portréját em
lítik, melyet a megrendelő teljes megelégedéssel vett át.

Nagy termékenységgel, a műfajokat váltogatva dolgozott. Egy műtermi 
tudósítás az 1900-as év októberében arról számol be, hogy a művész azon
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a nyáron tizenkét festménnyel készült el. Többségében ezek között a port
rék vannak (br. Inczédy Sámuel arcképek, Boxall angol zongoraművész és 
Miles Eduard angol festő képmása, allegorikus portrékompozíciók), majd 
az epikus témák és tájképek (Füzesben, Falu végén) következnek. (17)

Utolsó jelentősebb képmásainak egyike -  mint Lyka Károly megjegyzi 
-  Vass József népjóléti és munkaügyi minisztert ábrázolja. A megrendelést 
a festő budapesti látogatása során kapta, s 1926-ban készült el vele. (53)

Az igazán méltó nagy műveket a festő a kompozíciókban látta. Ilyen 
jellegű témák élete végéig foglalkoztatták. A monumentális méretű Exhu
málás még a francia későnaturalizmus szellemében fogant, de későbbi 
munkajeleneteiben (Kavicsbányamunkások, Mosóasszonyok) már a reá
lisabb művészi ábrázolás felé fordult. Végül az emberi sorskérdéseket föl
vető szimbolikus művek alkotására tett kísérletet. Kártyázok címmel több 
változatban megfestett -  s egyben utolsó, befejezetlen képe -  mutat erre 
a szándékra.

Tájképei, kompozíciós művei éppúgy szétszóródtak, mint portréi. A 
kolozsvári városképek közületi megrendelésre készültek, és sokáig a vá
rosháza termeit és előcsarnokát díszítették. A szegedi Móra Ferenc Mú
zeum tulajdonába került tájképek: a Tápai utcarészlet és a nagyméretű Tát
rai tájkép. Utóbbi centrális beállítása ellenére is megkapó, kifejező alko
tás. Sötétzöld fenyők sorfala mögül emelkedik magasba a Csontváryt is 
megihlető vidék havas hegyorma.

Ez a múzeumi gyűjtemény azonban távolról sem képviseli Papp Gá
bor festészetének igazi értékeit. Feltehetően a hagyatékából kikerült képek 
egy részét összesíti. A már említett két önarcképen kívül gr. Apponyi Al
bert portréja (ez a történetiségében is érdekes mű), a Rákóczi-szobor című 
munkája, valamint több női portré és egy férfi akt került be a közgyűjte
ménybe.

A Kolozsvár és Szeged vonzáskörében dolgozó festő viszonylag ritkán 
jelentkezett budapesti kiállításokon.12 Műcsamokbeli tárlatait képtémáiért, 
az általa is jelentősnek tartott alkotásai számbavételéért érdemes fölsora
koztatni. 1902-1903: Szendergő (pasztell), 1909: Napfényes délután (olaj), 
1911-1912: Szellemidézők, Székelykapu, Nővérem (olajfestmények), 
1913-1914: Merengő (olaj), 1914-es tavaszi tárlat: Feketeruhás lány (olaj), 
1915-1916: A komika (olaj), 1922-es őszi tárlat: Gr. Apponyi Albert port
réja (olaj), 1927-1928: II.Vilmos portréja, 1928-1929: Arckép (pasztell).
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Budapesten végsősoron egyetlen alkalommal szervezett munkásságáról 
számot adó visszatekintő jellegű tárlatot. Kiállítása 1924-ben a Nemzeti 
Szalonban nyílt meg.

Témák és műfajok szerint egyaránt változatos anyagot vitt a fővárosba. 
Kompozíciós témák változtak tájképekkel és portrékkal. Érdekessége a 
gyűjteménynek, hogy az olajfestmények és pasztellek mellett első ízben 
szénrajzokat is bemutatott. Végül a művek keletkezésének tájföldrajzi 
megoszlása is érzékeltette, Magyarország és Európa milyen vidékeit járta 
be a festő mozgalmas élete során. Erdélyi emlékek földolgozása a Szamos 
partján, Szilágynagyfalui templom, Szovátai részlet, Blidari lány, Csúcsok 
az Érchegységben. Ezek mellé sorakoznak a csak képcímekből ismert Ba- 
laton-parti tájak. Nyugat-európai barangolásainak emlékei nagyrészt má
sodik müncheni tartózkodása és akkori utazásainak terméke: Bajor paraszt, 
Dachaui paraszt, (szénrajzok), valamint az olajképek sorozata: Steyeri rész
let, Keleti-tenger, Schwienemünde, Königsee, Mondsee, Patak Gasstein- 
ban, Zell am See, Wolfsee, Hollandi lány. Portréművészete értékeiből mu
tatott fel a kiállításon az édesanyjáról festett arckép, továbbá Hegedűs 
Gyula képmása és a klasszika-filológia tudós kolozsvári-szegedi mű
velőjéről, Csengeri Jánosról festett arcképe. Kompozíciós témái közül Az 
álom és Kártyaparti című munkái érdekesek, mint utolsó korszaka törek
véseinek példázatai.

Halálakor Lyka Károly méltatta munkásságát a Magyar Művészetben. (61)
Juhász Gyula egy kései emlékezésében 1936-ban idézi még egyszer a 

festő és szegedi pályatárs emlékét. Úgy érezte, a személyes kapcsolaton 
és barátságon túl, a lelket pusztító betegséggel, a depresszióval folytatott 
kilátástalan küzdelem is rokonította őket. A sorssal -  saját sorsával is -  pe
relve mondott hát búcsúbeszédet felette. „Sokat gondolok mostanában 
Papp Gáborra, aki a nagybányai festőiskola legtehetségesebb, legígérete
sebb növendéke volt, akitől mesterei a legtöbbet vártak. Az első képei iga
zolták is ezt a várakozást. Hatalmas művészet sugárzott ezekről a képekről. 
De aztán belopakodott a művész testébe a betegség, megmérgezte a tes
tét, végül megölte. Hát hová lett ebből a beteg testből az a lélek, amely 
megteremtette azokat az első, ígéretes képeket.” (70) *

*
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„Elkésett koszorú Papp Gábor sírjára.” -  Riport 1937-ből. A festő egy
kori modelljének, az újságárussá lett Marosi Rózának már idézett levele 
kapott helyet benne. Egy művészpálya epilógusához ez az egyszerűségé
ben megható történet is hozzátartozik. Különösen, hogy folytatása is föl
tárható.

A háború után, az 1950-es években került a kolozsvári kiadóhoz egy 
regény kézirata. A gyatrán, ügyetlenül megírt önéletrajzi írás szerzője, „Ró
zsa néni” akkor már az aggmenház lakója volt. Emlékezéseiből a kiadói 
lektor, Szőcs István próbálta kihámozni a lényeget.

Marosi Róza Fadrusz Jánosnak is modellt állt (alakját, apás szeretetét 
tisztelettel idézte föl), nagy szerelme azonban Papp Gábor volt. Regényé
nek születése, története balladai hangütésű. Egy este egy el nem adott új
ságpéldányban rábukkant a hírre: Papp Gábor Szegeden meghalt. „S ek
kor elhatározta, hogy a holttestét hazahozatja szülővárosába, hadd nyugod
janak majd egymás mellett. Csakhogy miből? Újságárusi keresetéből? S 
ekkor támadt az ötlete: megírja szerelmük regényét, s a tiszteletdíjból majd 
hazaköltözteti a kedves halottat. S aztán nekifogott. Esténként, rikkancs
kodás után, sokszor gyertyafénynél.” (72)

A lektori biztatásra a regény átdolgozásán fáradozott. így érte a halál. 
Kézirata elkallódott.

LÁBJEGYZETEK

1. Az eredeti szövegben hibásan május 7-én.
2. A német Thiem-Becker lexikon és a négykötetes magyar Művészeti Lexikon 1873-ra 

teszi Papp Gábor születési évét, ez a hibás adat a sajtóban is többször felbukkant (62, 
66). Helyesen keltezte a festő születésének dátumát (a keresztlevél adataira támasz
kodva) a művész pályájával érdemben foglalkozó dr. Gyalui Farkas. Pontos az Éber- 
Gombosi Művészeti Lexikon adatközlése is.

3. Bár Jászai Géza tanulmánya (München und die Kunst Ungars 1800 bis 1945. Mainz, 
1970) nem említi Papp Gábort az akadémia rendes növendékei között, a festő német 
mesterek tanítványának vallotta magát, s tanárairól megelevenítő erővel írt. Szentiványi 
Gyula följegyzései szerint Papp először egyenesen Hollósyhoz ment Münchenbe, 
ahonnan az akadémiára iratkozott. Két év után tért vissza a Hollósy-körhöz, akkor már 
a szabadiskola kitartó növendékeként, s Hollósynak egy időben segítségére volt a ta
nításban.
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4. A Hollósy-iskoláról Réti István könyvében (69) megjelent csonka névsorok nem em
lítik ugyan a festőt az 1897. évben, de más forrásból biztosan kimutatható, hogy azon 
a nyáron is az iskola növendékeivel járt lenn Nagybányán. (Murádin Jenő: A nagybá
nyai Hollósy-iskola névsorai -  kéziratban) Később azonban már nem tartott velük, a 
túlságosan bohém társak közül valaki megsértette, s 1897 után elmaradt a kolóniáról.

5. Ugyanakkor az Exhumálás müncheni bemutatásáról, s dániai eladásáról nincsenek kö
zelebbi adatok.

6. Alkalmi kolozsvári rendezvényeken jelzik a festő jelenlétét. így a New York szálló ter
meiben 1900 februárjában tartott művészbálon, majd az 1901. év elején szervezett ha
sonló rendezvényen. Mindkettő bevétele az Erdélyrészi Szépművészeti Társaság pénz
alapját gyarapította. A festő bizonyosan Kolozsváron tartózkodott 1900 november ele
jén és 1901 utolsó napjaiban, az említett időpontokban ugyanis részt vett a társaság 
ülésein.

7. A Papp Gábornál közel húsz évvel fiatalabb Huzella Ödön (Nagyvárad, 1891 -  Bu
dapest, 1961) újságíróként, lapszerkesztőként dolgozott. Irt kritikákat, esszéket és ver
seket is, foglalkozott a képzőművészet korabeli és történeti kérdéseivel.

8. A festő 190 koronát kapott a Bartha Miklós-portré elkészítéséért. A festmény holléte 
ismeretlen.

9. Nagyváradon átutazva találkozott Huzella Ödönnel.
10. A festő utolsó műterme és lakása a Széchenyi tér 9., I.em. 7.sz. alatt, a Zsótér-házban 

volt.
11. A bíróság indokoltnak találta a festő igényét, és 12 ezer koronát ítélt meg neki.
12. Kiábrándítónak tartotta már kezdettől az Országos Képzőművészeti Tanács konzervatív 

politikáját. Éppen ő volt az, aki az erdélyi részekben a „visszautasítottak szalonját” 
szervezte. Ezen a budapesti tárlaton (az 1900-1901-es év telén) mintegy félszáz alkotó 
vett részt, Kolozsvárról Papp Gábor és Peielle Róbert. Papp két festményt (portrékat) 
küldött be a Váci utca 34. sz. alatt 1900 december 15-én megnyílt kiállításra.

IRODALOM

1. Kolozsvári Állami Levéltár -  egyházi anyakönyvek, 71/47, 1872., 276 sz.
2. Szongott Kristóf: Hollósy Simon festőművész. Armenia (Szamosújvár). 1896., 

262-264. 1.
3. Papp Gábor. Ellenzék (Kolozsvár) 1897. aug. 3.
4. Kolozsvári festőiskola. Ellenzék, 1899. ápr. 22
5. Festőiskola Kolozsvárt. Kolozsvári Lapok, 1899. ápr. 23
6. Festőiskola Kolozsvárt. Ellenzék, 1899. máj. 6.
7. Képkiállítás Kolozsvárt, Ellenzék, 1899. máj. 15.
8. Thorma János, Ellenzék, 1899. okt. 3.
9. Erdélyrészi szépművészeti társaság, Ellenzék, 1900. jan. 2.
10. Művészek bálja, Ellenzék, 1900. febr. 5.
11. Atelier-látogatás, Újság (Kolozsvár), 1900. febr. 18.
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12. Papp Gábor, Ellenzék, 1900. ápr. 14.
13. l.o.: Képkiállítás a Sétatéren. Ellenzék, 1900. máj. 2.
14. Erdélyrészi Szépművészeti Társaság. Ellenzék, 1900. máj. 25.
15. Atelier-látogatás. Újság, 1900. máj. 26.
16. Magyar festőművész Rómában. Újság, 1900. okt. 2o.
17. Kolozsvári festők munkája. Magyar Polgár (Kolozsvár), 1900. okt. 20.
18. Erdélyrészi Szépművészeti Társaság ülése. Ellenzék, 1900.nov.8.
19. Papp Gábor: Visszautasítottak Szalonja. Ellenzék, 1900. nov. 28.
20. V.: Kolozsvári festők a kiállításon. Magyar Polgár, 1900. dec. 29.
21. Művészbál. Ellenzék, 1901. márc. 1.
22. X.: Művészbál. Ellenzék, 1901. márc. 4.
23. Műtárlat Kolozsváron. Ellenzék, 1901. dec. 31.
24. Művészek képkiállítása. Ellenzék, 1903. aug. 22.
25. Erdélyrészi szépművészeti társaság kiállítása. Ellenzék, 1903. aug. 27.
26. (b.a.) Bokor Ármin: A kolozsvári kiállítás megnyitása. Újság, 1903. aug. 31.
27. Kiss Menyhért: Az Erdélyrészi szépművészeti társaság kiállítása. Ellenzék,

1903. aug. 31.
28. (f.j.) Fónagy János: Séta a képkiállításban. Újság, 1903. szept. 1.
29. km. (Kiss Menyhért): Egy festőművész műtermében. Ellenzék, 1905. júl. 27.
30. Bartha Miklós olajképe. Ellenzék, 1906. máj. 30.
31. Képkiállítás Kolozsvárt. Újság, 1906. okt. 19.
32. Duó: Az „Urania” műkereskedés képkiállítása. Ellenzék, 1906. okt. 24.
33. Pákéi Sándor József: Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése. 

1885-1910, Kolozsvár, 1910.
34. Papp Gábor. Színházi Újság (Szeged) 1911. márc. 19.
35. Szentiványi Gyula: Papp Gábor, Szegedi Híradó, 1911. jún. 22.
36. L.D.: Szegedi művészek -  Papp Gábor. Színházi Újság, 1912. máj. 5.
37. A nagybányai jubiláris kiállítás katalógusa -  Összeállította Börtsök Samu és 
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Fancsali János
zenetörténész -  Budaörs

A KOLOZSVÁRI FUGULYÁN CSALÁD TÖRTÉNETE

Bár eredetileg más témáról kellett volna beszélnem, útközben jöttem 
rá: Itt Kolozsvárt aligha jelképesebb bárminél saját családomról beszélni.

Még 1959-ben, mikor először érkeztem ide és a vasútállomásról egye
nesen Katus nénémhez mentem, kezdődött az azóta tartó, sokszor akadá
lyoztatott, de folytonosnak tekinthető érdeklődésem elődeim iránt. Igaz, 
korábban anyai nagyanyám -  Fugulyán Irén - , mesélt Kolozsvárról, ifjú
koráról, de a személyes találkozás ezzel a várossal csak elhunyta után kö
vetkezett be. Ekkor már tőle nem tudtam kérdezni semmit. Pótolta ezt va
lamelyest Katus nénénktől kapott családfánk, amely -  mint minden em
beri cselekedet -, folytonos javításra szorult és szorul ma is. Azóta több
ször közöltem kutatásom közérdekű elemeiből: először a Barátok béklyók 
nélkülben -  Kolozsvári Grandpierre Emil Emlékkönyvében, mely Buda
pesten jelent meg 1992 végén, A család című tanulmányom foglalkozott 
a Fugulyán és a Grandpierre családok kapcsolatával. A Makovecz Imre ve
zette Magyar Művészeti Akadémia tagjainak bemutatását célzó Névjegy 
című kötetben, ugyancsak a Kossuth-díjas írót bemutatva írtam Ősz, Ko
lozsvár, Szerelem címmel.

Harmadjára, a budapesti örmény klubban, 1997. június 19-én családom 
történetéről olvastam föl és ennek rövidített változata jelent meg az Erdé
lyi Örmény Gyökerek Füzetek az év augusztusi számában.

Gyökereink Szamosújvárra nyúlnak vissza, ahol Fugulyán Zakariás 
1768. november 6-án született, Fugulyán Izsák és Hercz Láng Róza gyer
mekeként. Bár esküvőjét még szülővárosában tartotta Korbuly Máriával 
1797. február 3-án, Antal nevű fia Páncélcsehen született 1803. november 
3-án, őmaga pedig Kolozsmonostoron hunyt el 1836. augusztus 14-én. Fia 
itt kötötte első házasságát Nyegrutz Margittal 1831. február 1-én. Felesége 
és egy és fél éves kisfia elhunyta után, Fugulyán Antal újraházasodott 
Merza Katalinnal, aki az ugyancsak szamosújvári Merza Kristóf és Simay 
Anna 1815. augusztus 15-én született gyermeke volt. A Fugulyán Antal -  
Merza Katalin pár első, felnőttkort megérő gyermeke Fugulyán Zakariás
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volt, ki Kolozsmonostoron született 1836. október 6-án és Balázsfalván 
hunyt el 1901. május 27-én. A legendás Zaki bácsi -  az én anyai dédapám 

1861. május 13-án vette el a 20 éves marosvásárhelyi születésű Grand- 
pierre Lottit. Gyermekeik közül felnőttkort értek el: Irén -  anyai nagy
anyám -  és Lotti néném, ki a szászrégeni Vertán Sándor neje lett. Zaka
riás testvére, Carolina, a szamosújvári születésű Balta Grácián kereskedő 
felesége volt és három gyermekükről tudunk: Márton (1867), Kristóf 
(1869) és Katalin (1872). Egyedül Kristófnak maradt utóda, egy Ilona nevű 
leánya.

Zaki bácsinak további testvérei: Anna Chaterina (1847. december 31., 
Kolozsvár -  1908. május 1.) és Gerő (1854. március 12., Kolozsvár-1911. 
január), aki Temesvárt házasodott meg 1885. november 26-án a bánáti sváb 
Krautter Annával. Gyermekeik: dr. Fugulyán Katalin szemorvos (Opa- 
lánka, 1888. január 21., Kolozsvár- 1969. július 23.), Antal (1892. decem
ber 14., Kolozsvár -  1968. március 2.) és Károly (1889, Kolozsvár -  1965, 
Ózd). Dr. Fugulyán Katalin életpályája ismert a kolozsváriak számára: 
1906-ban ő volt egyike annak az első három nőhallgatónak, akik a kolozs
vári egyetemen kezdhették tanulmányaikat. Azokat 1911-ben befejezve, 
a kolozsvári Szemészeti Klinika első tanársegéde, majd adjunktusa, végül 
1944-45-ben megbízott előadótanára lett. Trianon az ő karrierjébe is be
leszólt, mégis töretlen hittel végezte munkáját 1967-ig. Mikor én hozzá
kerültem, már elvették rendelőjét és annak várótermét, meg szolgálati szo
báját. így még két családdal kellett közös háztartásban élnie. Rövidesen 
megszüntették az otthoni magánrendelést és elvették még egy szobáját, így 
egyetlen kisebb szobában élt, melynek bejárata a közös fürdőszobán ke
resztül volt. Szüleivel nyugszik a Házsongárdi temetőben, de sírjába temet
ték unokaöccsét, dr. Fugulyán Gergely marosvásárhelyi szemészt is, Ka
tus Antal nevű testvérének gyermekét. Legutóbb Incze Dénes tusnádfürdői 
katolikus plébános kiadásában megjelent Katolikusok kalendáriumában 
említette meg Fugulyán Katus nevét, a 2001. évre Szirmay Béla plébános: 
Erdély megszentelt földje című írásában.

Az előbb említett Fugulyán Gergely dr.-nak Katalin nevű lánya és szá
momra ismeretlen nevű fia él -  ő lenne az egyetlen férfi, aki folytathatná 
ezen az ágon a családnév fönnmaradását. Sajnos az 1997 nyarán ígérete
sen induló levelezés azonban elakadt a marosvásárhelyieknél, akik közöl
ték: „A jelen adatait a Batiz és Bognár család beleegyezése nélkül nem kö
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zölhetjük.” Ti. ezek a családok Antal második házassága szerinti leszárma
zottai a Fugulyán családnak, akikkel 1959 óta Kolozsvárt a legszorosabb 
kapcsolatban voltam, majd a 90-es évek derekán már hiába próbálkoztam, 
sem leveleimre, sem telefonjaimra senki nem reagált kolozsvári címükön. 
Félelem vagy érdektelenség zárta le kutatásaimat ezen az ágon, majd-mind- 
egy. Megnyugtató ellenben, hogy az anyai ágon a magyarörmény Batiz 
Zoltán adatait megtaláljuk az Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000 74. olda
lán: „jelenleg a williamsburgi College of William & Mary magisztere az 
Egyesült Államokban”.

Fugulyán Gerő harmadik gyermekének, Károlynak nyomait is rokoni 
segédlettel, sikerült ugyancsak elveszítenünk: itt mégcsak nem is reagál
tak az örökösök, kik Magyarországon élnek. Ezen az ágon lányok szület
tek, tudomásom szerint tehát a családnév kihalt.

Visszatérve Fugulyán Zaki lányaira, Lotti Kolozsvárt született 1867. 
június 23-án és Magyarrégenben hunyt el özv. Vertán Sándoméként. Gyer
mekeik: Sándor, kinek neje Farkas Magda lett, korán, 1928. november 13- 
án, alig 35 évesen hunyt el. Ebből egyetlen gyermek származott. Magda 
nevű lányuk, Zakariás Zoltánná úgy tudom Marosvásárhelyen volt orvos 
még Fogolyén Katus szerint. Másodiknak Ibolya született Vertán Sándo- 
rék családjában, ő Éltető Dániel feleségeként két leánygyermekkel: Ibo
lyával és Jutkával gazdagította a családot. Előbbi Régenben maradt, két le
ánygyermeke van, a másik Jutka, Budapesten élt, első férje orosz fogság
ban pusztult el, második férje dr. Kruchió Elek volt. Jutka igen korán egy 
autóbalasetben hunyt el. Egyetlen fia Németországban orvosként műkö
dik. Vertán Sándor harmadik gyermeke a nagyváradi kadétiskolában tanult, 
egyik őrmester, belekötve kabátgombjába, zárkába juttatta, hol végzetesen 
meghűlt és kétoldali tüdőgyulladása miatt húsvétkor már temették, alig 18 
évesen.

Zaki bácsi másik lánya, Irén Medgyesen lett Bedő József adóhivatal
nok felesége 1896. július 23-án. „Emlékül Fogolyén Irén Őnagyságának 
Kiss Ernő gazdász. 1891. február 16.” című emlékkönyvét lapozva, ver
sek, jótanácsok, életbölcsességek sorakoznak és közülük kirajzolódik a 15 
éves fiatal lány társadalmi környezete: Balázs Árpád későbbi dalszerző, ki 
ekkor joghallgató és egyúttal hegedű szakos a kolozsvári zeneakadémián, 
sőt Farkas Ödönnél zeneszerzést is tanul, vagy Csipkés Mariska, aki ugyan
csak a város zenei életében szerepel később. A magyarörmények közül fe
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lötlik a kolozsvári Esztergár Berta, Csiky József, az érkovácsi Zakariás Jó
zsef, a rokonok közül Grandpierre Emil és Vertán Jenő neve. Az említett 
két városon kívül, 1895-96-ban Medgyesen is tartózkodhatott Irén, erről 
tanúskodik több beírás. A bőrkötésbe foglalt emlékkönyv ajándékozója 
számtalan verssel kedveskedett ekkoriban a fiatal Irénkének.

Bedőéknek három gyermekük volt: Irén (1897-), Jenő (1900—) és Gab
riella (1906—). A család anyagi helyzetéről vall azon Fizetési könyv, mely 
Bedő József m. kir. adótámok részére 2800 korona évi fizetést, 800 korona 
személyi pótlékot és 600 korona családi pótlékot állapított meg 1912. ok
tóber 1-én. A járandóságok havi kifizetéseiből mindenképp meg kell em
líteni -  tetszőleges választás alapján -  három hónapot. Először a világ
háború előtt, 1913 júliusában, az esedékes illetmény 483,33 korona volt, 
melyből állami adóra 7,65 kor., országos betegápolási adóra: 1,70 kor., 
spo-szolgálati díjra: 11,11 kor., 1% nyudíjjárulékra 4,50 kor., mindössze
sen 24,96 koronát vontak le. Tehát a 483,33-ból megmaradt 455,37 ko
rona. Másodsorban 1915 júliusát említsük meg: az 550 koronából kifi
zettek 531 koronát, a következő levonásokkal: állami adóra 11,70, orszá
gos betegápolási pótadóra 1,30, nyugdíjjárulókra 6, összesen 19 koronát 
tettek ki.

Harmadsorban az 1918 júliusi kifizetést 1091 korona illetményben 
megállapítva, 984,38 koronát kapott anyai nagyapám a világháború negye
dik évében röviddel az összeomlás előtt. A levonások zöme az előbbi mér
téken maradtak, csak „beszerzési előlegtérítmény” címen jelent meg 1916 
januárjától egy 60-80 korona közötti újabb levonás.

Talán furcsa ezen száraz anyagi adatokkal terhelni a hallgatóságomat, 
de két szempont mindenképp kötelez erre: egyfelől a stabil polgári lét bi
zonyítása, másfelől ezáltal megtaláljuk a Monarchia szétverésének indo
kát. Túl erős volt még mindig, bár az 1848-as forradalom után érződött 
veszte. Sajnos ebben mi is társai voltunk, túlzott mértékben is, márpedig 
családunk története, miként majd mindegyik magyarörmény családé, kö
vette az erdélyi magyarság sorsának útját. Különösképpen érintett minket, 
a polgári sorban élő köztisztviselők, értelmiségiek rétegét, de lassan elérte 
a földbirtokosokat, de még a kereskedőket is az 1929-33-as világkrízis ál
tal. A látvány: egy hajó, mely forgószélben próbál haladni, miközben a víz 
alatt zátonyok és homokpadok leselkednek rá. A háborgó vízben pedig vár
ják megbotlásukat, elestüket.
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Irén, Oltay Elemér ny. áll. K. u. K. tiszt felesége, korábban özvegy maradt 
ugyancsak Elemér nevű kisfiával. Az ifjabb Elemér a táti szőnyeggyár főmér
nöke volt, alig 62 évesen hunyt el három gyermekén is otthagyva az örmény 
vonásokat. Jenő -  a második gyermek -  Szegeden végezte orvosi tanulmányait, 
házassága gyermektelen maradt. Gabriella -  a legkisebb Bedő lány -  Fancsali 
Jánossal kötött házasságából két gyerek származik: János és Irén.

Rendkívül érdekes, hogy bármilyen előzmény nélkül, a Fugulyánok 
közül többen kimagasló orvosi pályát futottak be a 20. században. Persze 
itt elsősorban Katusra gondolunk, a Kolozsvárt közismert szemorvosra. 
Már említett egyetemi oktatói rangja mellett, számos írása jelent meg a ko
lozsvári Orvosi Szemlében, a budapesti Népegészségügyi Szemlében, és eb
ben komoly támasza volt az a híres nyilvántartása, melyet betegeiről ve
zetett. Hatalmas praxisa az erdélyi társadalom minden rétegéből vonzotta 
a betegeket, független nemzetiségtől, rangtól. A magyar közösségből nem
csak Bemády György, marosvásárhelyi polgármester, hanem számtalan 
költő, író: Reményik Sándor, Kuncz Aladár, Bánffy Miklós, Szentimrey 
Jenő, Tessitori Nóra, Kelemen Lajos, Kós Károly, Szabó T. Attila és 
képzőművész: Fülöp Antal Andor, Nagy Imre, Szervátiusz Jenő, Szopos 
Sándor, Gy. Szabó Béla jártak rendelőjében. Társadalmi tevékenységéért 
nemcsak a ritka Nemzetvédelmi Keresztet, hanem a többszöri Vöröske
reszt általi kitüntetést is elnyerte. Egészségtanóráit mind a Marianumban 
és a Református Kollégiumban, mind a gyári munkásnők körében is hall
hatták az érdeklődők. Elismerését tükrözi a Főiskolát Végzett Nők kolozs
vári fiókjának választott elnöki tisztje is, melyet 1940-től érdemelt ki.

Katus néném hírneve ma is él a budapesti szakmai körökben. Döbben
ten hallottam az általunk immár 30 éve ismert és számtalanszor konzul
tált egyetemi szemészprofesszort, amint a legnagyobb elismeréssel emlí
tette, hogy olvasta Katus korabeli cikkeit.

Kolozsvárt kevésbé ismert dr. Bedő Jenő orvosi működése. Szegeden 
végezte tanulmányait és Kiskundorozsmára került, majd a háború után, 
1952-1978 között a Csongrád megyei Fábiánsebestyénen dolgozott. 1954- 
ben miniszteri kitüntetést kapott, 1965-ben pedig Érdemes orvos lett, bár 
soha politikai párt tagja nem volt. Mikor a hatvanas években meglátogat
tuk a Szegedi Klinikát, az ottani kollegái „Professzor Ur”-nak nevezték a 
vidéki körzeti orvost, aki nekik többször is bizonyságát adta kivételes tu
dásának.
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A marosvásárhelyi Fugulyán Gergely szemész főorvos 1933-1944 kö
zött élvezte Katus segítségét, majd 1949-64 között egyetemi tanársegéd 
lett. A következő időszakban, 1983-beli nyudíjázásáig, a megyei polikli- 
nika szemészetén rendelt, miközben 1967-ben elnyerte az Orvostudomá
nyok doktora címet. Majdnem élete végéig, 1995 augusztusáig dolgozott, 
mintegy 100 000 beteget vizsgált és kezelt, tudását különböző dolgozatok
ban is a szakma számára hozzáférhetővé tette. Az ő lánya dr. Fugulyán Ka
talin, a család negyedik orvos tagja. Joggal felötlik tehát a kérdés: lesz-e 
újra ereje a Fugulyán családnak és leszármazottainak orvosokat, jó orvo
sokat adni a következő generáció számára? Ne feledjük, az elődök között 
más Fugulyán, vagy Fogolyán orvosokat is találunk, miként a sepsiszent
györgyi ág képviselőit, de ott is ez, a gyógyítással kiváló örmény folya
mat megszakadt.

Ez lenne családtörténetünk vázlata, amelyre rá kell rakjuk mindazt a 
kellemes és kellemetlen családon belüli családi eseményt, amit elődeink 
megéltek, de nem kevésbé a történelem csendes vagy viharos hullámait, 
melyek még az egymást szerető családtagokat is messzire eltávolították 
egymástól.

A Szamosújvárról elszármazott Fugulyán család kirajzása Kolozsvár 
felé tipikus volt a 19. század elején: előbb Kolozsmonostorra jöttek, majd 
csak később költöztek Kolozsvár belvárosába. Megtévesztő lenne sikere
iket, egymás közötti kapcsolatukat, sorsukat idealizálni, de annyi bizonyos: 
törekvő, a polgárosodást elősegítő, annak előnyeivel élni akaró, a társada
lom által megbecsült személyeket adtunk Erdély társadalmának. Mint 
ahogy tették a többi magyarörmény család tagjai is, nem csak a kereske
delemben, hanem az államigazgatásban, az orvostudományban és más 
szellemi tevékenységben. Ez egyúttal a Szamosujvártól való fokozatos el
távolodást is jelentette, a hivatások és lehetőségek találkozása szerint. A 
magyarörmény közösségek gyengülését leginkább Trianonnak és 1945-nek 
tulajdoníthatjuk, hisz 1919-ig a költözések egy állam határain belül történ
tek, és magyarörmény létünk nem kényszerített választásra. Az, ami ez
után következett, többféle választ kapott. Volt, aki Magyarországra háza
sodott, volt, aki ugyanoda ment tanulmányai érdekében és végül ottmaradt, 
volt, aki itthon vállalta mindazt, ami következett, a sokszoros kifosztást, 
mellőzést, ami eddigi társadalmi életünkben elképzelhetetlen lett volna. 
Mert elődeink, bár kereskedők is voltak, soraikból került ki a legtöbb ci
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vil egyesület, dalkör, szervezet pénztárosa -  egész Erdélyben. Ami a leg
beszédesebb bizonysága becsületes, korrekt személyként való elismerésük
nek.

Ezt a súlyos magyarörmény tradíciót kell folytatnunk, megtalálva az 
egyetlen választ a mai idők kihívásaira: minden lehetséges eszközzel erő
sítve az összetartást személyek, családok, közösségek között.

Végül ennyi komoly feladat felsorolása után engedjék meg, hogy ön
magamat idézzem a Magyar Művészeti Akadémia kötetéből, az Ősz, Ko
lozsvár, Szerelem című írásomból, így talán sikerül valamit éreztetni e város 
varázslatából:

„Ilyenkor Kolozsvárt kell lenni. A Szamos hozta esti ködben keresni 
elődeink lépteit. Ők, családon belüliek vagy szellemi társaink, örökreha- 
tóan lelkűnkben vannak. A város múlt századi életét kutató zenetörténész
ként ott látom lépkedni utcakövein rokonaimat Bölöni Farkassal, Brassai 
Samuval. Ruzicska György és Farkas Ödön zeneiskolába jártak szépa
nyáim, De Gerando Antonina keze alá anyai nagyanyám. Ő a családi al
bumban lapozva, a főtéri Szent Mihály látképénél megállapodva mesélt ne
kem, brassói unokájának, Kolozsvárról, fiatalságáról. Messzi, csodaszép 
város volt!” majd így fejeztem be: „Örvendjünk, gyönyörködjünk tehát az 
őszben. Az utcákkal, verőfényes terekkel szemben, melyek a nyári meleg 
alatt fogadnak, ekkortájt ősszel, a diákváros -  Kolozsvár újra életre kél. Er
dély legszebb, legokosabb leányai gyűlnek ide mindenünnen -  élettel, fi
atalsággal, szerelemmel, az új szerelem reményével árasztva el emlékein
ket. Olvasó, voltál-e ősszel, Kolozsvárt szerelmes?”
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Dr. Tóthfalussy Veress Éva
egyetemi adjunktus -  Kolozsvár

MIÉRT ÉLNEK SOKÁIG AZ ÖRMÉNYEK?

Mielőtt a kérdésre válaszolnék, megjegyzem, hogy az erdélyi örmény
magyarok átlag életkora valóban magasabb a más népcsoporthoz tartozók 
életkoránál. Anélkül, hogy statisztikai adatok halmazával fárasztanám az 
amúgy is megviselt idegzetű hallgatót, mindössze családom példájával tá
masztom alá -  előzetesen -  a feltett kérdésre adandó választ.

Apai dédanyám, aki tiszta örmény családból származott, Dajbukát 
Nagy Róza, 1853-ban született, valahol Moldvában. Gyergyószentmikló- 
son, Szamosújváron, Vácon, Nagyenyeden, Kolozsváron élt és 1925-ben 
halt meg Budapesten. 1868-ban Sallak Istvánnal kötött házasságot, és 16 
gyermeket hozott a világra, ezek közül egy ikerpár halva született, öten pe
dig különböző gyermekbetegségek áldozatai lettek. A felnőtt kort kilen
cen érték meg: Andor aki 95, Árpád 94, Róza 93, István 89, Dezső 87, Imre 
75, Lilla 72 évet élt. A kilencedik gyermek, Zoltán, a Titanic hajókataszt
rófájának áldozata lett 36 éves korában. így a nyolc testvér, Zoltánt nem 
számítva, átlagos életkora 87 év volt.

Lilla nagyanyám sokizületi gyulladásban szenvedett 30 éven keresz
tül, az influenza mellett, ez lévén viszonylag -  korai halálának oka. Fáj
dalmas betegsége azonban nem akadályozta meg abban, hogy egy 12 tagú 
család ellátását irányítsa, és nem is akárhogyan.

Az őshazában élő örmények szerint részben Örményország kedvező 
éghajlati viszonyainak köszönhetik a hosszú életet, de ugyanakkor nem el
hanyagolható az a szerep, amelyet ezen a síkon a helyes és az egészséges 
táplálkozás, és nem utolsó sorban az egészséges életvitel játszik az örmény 
ember életében. Itt említik meg még a jó géneket is, ám ez az előző három
nak, a jó éghajlatnak, a helyes táplálkozásnak és az ésszerű életvitelnek öt
vöződéséből kristályosodik ki, egyéb hatások mellett.

Édesapám, Veres István, 1964-ben találkozott először őshoni örmé
nyekkel, amikor, a volt Szovjetunióba látogatott Papp Pista barátjával 
együtt, és megtekinthették a szovjet köztársaságok állandó kiállításait. Ter
mészetesen első útjuk az örmény pavilonhoz vezetett, hiszen édesapámat
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sarkallta az örmény ősökkel való találkozás vágya, valamint az örmény szo
kásokkal s az anyagi kultúra sajátos jegyeivel való közvetlen kapcsolat fel
vételének nagy eseménye.

Mondanunk sem kell, hogy amikor az ősök megtudták, hogy a kolozs
vári egyetemi professzor ereiben örmény vér buzog, méltó fogadtatásban 
részesítették, kitűnő aszúborokkal, déli gyümölcsökkel (gránátalma, füge, 
datolya, szentjánoskenyér, mazsola) kínálták, és abban a kérdésben, hogy 
miért élnek az örmények sokáig, hamar közös nevezőre jutottak, egyetértve 
a már említettekkel.

Édesapám családjában örmény nagyanyám, Sallak Lilla, Veress István 
református zenetanárral kötött házasságot, amelyből 4 gyerek született: Ist
ván, Róza, László és Gábor. Közülük Gábor bácsi 64 éves korában halt 
meg, korai halálához hozzájárult az orosz hadifogságban eltöltött három 
küzdelmes esztendő és a mamától örökölt sokizületi gyulladás; no meg az 
a tény is, hogy egyedül élte le az életét. A statisztikai adatok szerint az 
egyedülállók átlagos életkora alacsonyabb, mint a harmonikus családi éle
tet élőké.

Laci bácsi 67 éves korában, rákban halt meg, küzdelmes, és nehéz élet 
után, hiszen nem volt könnyű abban az időben egy református lelkész élete. 
Rózsi nénémet pedig 74 évesen vitte el a halál egy hirtelen jött bélcsava
rodás miatt.

Édesapám, a legidősebb testvér ma is, 92 éves korában teljes életet él; 
köszönheti ezt a domináns örmény génjei mellett annak, hogy nemcsak 
egyetemi szinten tanította az egészséges táplálkozás megteremtésének 
alapfeltételeit (zöldség-, gyümölcstermesztés), valamint az egészséges élet- 
körülményeket, hanem mindent elkövetett annak érdekében, hogy szellemi 
és fizikai frissességét körültekintő életvitellel, és egészséges, zöldségek
ben, gyümölcsökben bővelkedő táplálkozással hosszú távon megőrizze. 
Halász, vadász, madarász, rákász, gombász ember lévén nemcsak a saját 
szervezete számára biztosította a kellő mozgást, a szabad levegőn való tar
tózkodást, de ugyanakkor mind a maga, mind a családja s környezete szá
mára beszerezte az: egészséges, vegyszermentes táplálékot, a mai minősí
tésben a valós bio- vagy ökotáplálékot, amelyet édesanyám kitűnően ké
szített el, az ősök remek receptjei szerint.

Belvárosi kicsi kertje mintagazdasága lett barátainak, tanítványainak, 
és a kolozsvári bioklub tagjainak, három szerény almafába 14 féle fajta al
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mát oltott s így kora nyártól az őszi almák megjelenéséig mindig került 
nyári alma az asztalra. A zöldségesben pedig előszeretettel karolta fel az 
újdonságokat, a zöldség különlegességeket: feketegyökér, sonkatök, kínai 
kel. Rajta keresztül kötött közelebbi ismeretséget sok kiskertész a brok
kolival, a cukkinivel, a bimbóskellel, zsázsával, és az ő példáját követve 
létesítettek jó néhányan fűszerkertet a zöldségesben.

Édesapám ma is, 92 éves korában minden nap kinn van a kertben; 
maga műveli, gondozza, ő maga ássa fel, készíti a komposztot a talaj táp
lálására, öntözi, egyeli, nyesi, és persze begyűjti, leszedi, s ha kell, tárolja 
a legszakszerűbben a termést.

Az örményországiakat és azok táplálkozási szokásait nekem is volt al
kalmam megismerni, ha nem is a helyszínen; hiszen a kommunista hata
lom éveiben még a tudományos értekezletekre szóló meghívásoknak is rit
kán tehettünk eleget, de egy olyan nemzetközi tudományos rendezvényen 
1978-ban részt vehettem Visegrádon, a Silvanus szállóban, ahol találkoz
hattam igazi örményekkel.

Sarvazyannak hívták és biofizikus volt az az örmény kollega, aki nagy 
szeretettel tájékoztatott engem, miután megtudta, hogy nekem is örmény 
vér folyik az ereimben. A szárított kecskehústól és a déli gyümölcsöktől 
kezdve a kiváló örmény konyakig mindennel kedveskedett.

Jó ideig tartottuk a kapcsolatot, ám a változások után Amerikába ment 
s azóta megszakadt a levelezés.

Nagyanyám örmény konyhájának különlegességeit megpróbáltam 
megmenteni az utókornak, olymódon hogy a magyarországi Biokultúra fo
lyóirat hasábjain sorozatot nyitottam és ugyancsak szép számban közöl
tem recepteket, sajátos konyhai fogásokat, de írtam ünnepi szokásainkról 
is. A sorozat címe „Nagyanyám főztje” jó darabig slágere volt a lapnak. 
Rendszerint egy régi örmény szokás felelevenítésével kezdődött a cikk, 
majd ételreceptekkel folytatódott, úgy ahogyan azt annakidején nagyanyám 
készítette el, majd ezt követte a saját hozzájárulásom, vagyis az, hogy a 
mai életkörülmények közepette miként módosítottam úgy, hogy az az 
egészséges táplálkozásról alkotott elképzeléseimnek is megfeleljen.

Örmény nagyanyám ételreceptjei barátaim körében is igen nagy nép
szerűségnek örvendtek, és sok elismerésben részesültem általuk.

Méhes György írónk leánya, Zsi egyszer rámkérdezett, hogy hol tanul
tam meg ilyen jól és ilyen különlegesen főzni? Örmény nagyanyám, aki
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enyedi tanárfeleség volt és anyai nagyanyám, aki református lelkész neje 
volt, ők ketten és persze édesanyám tanítottak meg a háztartás vezetés fél
tett titkaira. A fűszernövények használatára örmény nagyanyám, a gyógy
növények felhasználására anyai nagyanyám tanított meg, és oltották be
lém azt a bizodalmát, amellyel a növényvilág felé fordulok, és bizalom
mal keresem és meg is találom azokat az ízesítőket és gyógyoldatokat, me
lyek hasznunkra vannak. így aztán biofizikusként, biokémikusként jóma
gam is tovább fejlesztem mindazt, amit őseimtől tanultam.

Mindezek után talán azt kellene kiemelni, hogy az elmúlt vérzivata
ros évszázad után, most amikor valami jobbat szeretnénk kapni -  bár nem 
úgy néz ki a dolog -  mégis a harmadik évezred küszöbén mit is jelent az 
egészséges táplálkozás?

Mindenekelőtt tiszta, változatos, biológiailag értékes alapanyagból ké
szült táplálékot kell magunkhoz vennünk nap, mint nap; kevés zsiradékot 
és sok olyan ételt, amely tartalmazza az esszenciális és zsírsavakat; hús
ból főleg a majorság és a halhús, zöldségből, gyümölcsből biotermékeket, 
vagyis vegyszermentesen termesztetteket és minél több fűszernövényt, 
amely egyben gyógynövény is.

Örmény nagyanyám több mint 40 fűszerféleséget használt, és ebből 33- 
at maga termesztett kiskertjében, olyanokat, mint bazsalikom, májoránna, 
lestyán, kerti kakukkfű, zsálya, rozmaring, tárkony, fokhagyma, torma, stb.

A többit a sarki fűszerestől és az enyedi piacról szerezte be, ahová, 
édesapám elbeszélései szerint, a múlt század elején még teveháton hozták 
az exotikus fűszereket, mint: curry, kurkuma, babérlevél, sáfrány, szegfű
szeg, fahéj, szegfűbors, vaníla, szerecsendió, stb.

Mondanom sem kell, hogy jelenleg is bő választék van fűszerekben, 
ám hangsúlyozottan felhívom a figyelmet, hogy jó vigyázzunk, mit hon
nan szerzünk be, mert ma sajnos igen gyakran visszaélnek a jóhiszemű
séggel.

A minél szebb, a minél több termék elérése s így minél több profit biz
tosítása végett olyan szaporítási módszerek látnak napvilágot, amelyeknek 
gyakran a vásárlói látják a kárát. Gondoljunk csak a dioxinos csirkére, a 
míniumos pirospaprikára, hogy a kergemarha kórról vagy a transz-géni- 
kus növényekről ne is beszéljünk.

Joggal követelik hát a fogyasztók, hogy a csomagoláson tüntessék fel 
az élelmiszer eredetét, ízesítését, stb.
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A Nemzetközi Egészségügyi Világszövetség felmérései szerint a fej
lett európai országok polgárai évente 2,5 kg vegyszert kebeleztek be a táp
lálékkal.

Nem véletlenül nő tehát az allergiás betegek, az izületi bántalmakban, 
a daganatos betegségekben szenvedők száma, de érrendszeri és egyéb nya
valyákban is nagy szerepe van a táplálékokkal a szervezetbejuttatott vegy
szereknek.

„A táplálékod az életed” -  tartja egy szólásmondás és ez így igaz.
Katolikus, református, unitárius nőszövetségi gyűléseken, papnétalál- 

kozókon tartott előadásaimban hangsúlyozni szoktam, hogy a vásárlásnál 
figyeljünk oda, mit veszünk a piacon. Ne a viszonteladótól, hanem magá
tól a termelőtől vásároljunk! Kössünk barátságot a termelőkkel, faggassuk 
ki, mennyire vegyszerezik termékeiket.

Visszatérve az alapgondolatunkhoz, elmondhatom: az örmények 
egészségesen, kiegyensúlyozottan táplálkoznak. Éppen ezért hosszú éle
tet élnek, vitalitásukat életük végéig megőrzik.

Nézzünk csak körül a teremben, számtalan példát idézhetünk az alkotó 
aktív életmóddal kapcsolatban...

Nem szeretnék ünneprontó lenni, de okulás végett befejezésül hadd 
mondjak el egy történetet. Barátnőm fia egy nyári fizikai nemzetközi tan
folyamon vett részt Franciaország egyik kisebb szigetén, ahol a tenger gyü
mölcseinek legváltozatosabb kínálatát tálalták fel.

A szinte legényember Zolika élvezettel csemegézett a nagy választék 
közepette -  különféle halak, rákok, kagylók, polipok és egyéb ínyenc fa
latok -, ám a magyarországi vendégek fellázadtak és „rántott húst akarunk” 
jelszóval tüntettek.

Ennek hallatán a rendezvény szervezője ugyancsak elcsodálkozott és 
közölte, hogy, bár náluk matrózok eledele a rántott hús, ám külön kérésre 
kész a vendégeknek azt felszolgálni.
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Dr. Frenkel János
orvos -  Budapest

BÁNYAI ELEMÉR:
AZ ÖRMÉNY METROPOLISZ 

CIKKEK, ANEKDOTÁK (BP. 2001)
Könyvbemutató

Zuboly főhadnagy

Magyarország éppen legszebb békeéveit kezdi élni, prosperál az erdé
lyi örmény ség jeles városa, Szamosújvár is, amikor 1875. augusztus 21- 
én Bányai Elemér megszületik. Csakhogy a korszak áldásaiból ő vajmi ke
veset élvez: szülei korán elhalnak, neveltetéséről, iskoláztatásáról gyám
jai gondoskodnak. Hányatott esztendők után végül 1901-ben, Kolozsvárott 
szerez bölcsészdoktorátust. Ugyanott jegyzi el magát az újságírással; egye
temi évei alatt több lapnak is dolgozik -  nem utolsósorban megélhetés vé
gett, de az igazi lelki ösztönzést is a Kincses Városban kapja. Aztán haza
tér pátriájába, az örmény metropoliszba, megalapítja a Szamosújvári Köz
löny című hetilapot, kiadja páratlanul gazdag örmény anekdotagyűjtemé
nyét -  s mindeközben egy éven át ugyanabban az árvaházban felügyelőskö- 
dik, amelynek egykor maga is ette keserű kenyerét.

1904-ben felköltözik Budapestre, ám a sors ott sem kegyesebb hozzá: 
nem telik bele három év, és meghal kislánya, röviddel utána felesége is. 
Élete attól kezdve a könyvtárak, redakciók, kávéházak háromszögében te
lik; a kor legjobb lapjainak, folyóiratainak elnyűhetetlen munkatársa. Ri
portjaival, tárcáival, a magyar történelem és irodalom illetve sajtótörténet 
kiemelkedő alakjairól, a főváros nevezetességeiről, „Budapest köveiről” 
szóló írásaival nemcsak az olvasók és a szakma megbecsülését nyeri el, 
hanem a századelő legjelesebbjeinek barátságát is.

Cikkei zömét Zuboly néven jegyzi, saját bevallása szerint azért, mert 
mint a Szentivánéji álom takácsa, ő is minden szerepre vállalkozik. Min
den szerepre, minden műfajra -  de csak a tisztesség maga szabta határain 
belül. Ahol elveit veszélyeztetve látja, abból a szerkesztőségből -  akár egy 
„szabad hajdú” -  azonnal távozik. Barátja és jó ismerője, Kunfi Zsigmond
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szavaival: kóbor és nomád életet folytat a szabályozott emberek társadal
mában. O a pesti kávéházak józan bohémja: soha nem ittasul meg politi
kától s más efféle szeszektől; mindent lát, de igazán csak arra figyel, amire 
érdemes -  Adyval, Krúdyval kacsint össze az éjszakában.

E kóbor és nomád életnek, e bohém józanságnak tragikusan hamar 
vége szakad: az első világháború kitörésekor őt is mozgósítják, majd az 
északi hadszíntérre, Galíciába vezénylik. Bányai Elemér főhadnagy 1915. 
április 2-án, nagypénteken hal hősi halált az Uzsoki-szorosban. Holttestét 
a Budapesti Újságírók Egyesülete hazaszállíttatja; szeptember 19-én a Ke
repesi úti temetőben Prohászka Ottokár búcsúztatja, egy hét múlva a Mar- 
tinovics-páholy gyászünnepén Jászi Oszkár. Az emlékére kiadott Zuboly 
könyvében a magyar szellemi élet kiválóságai -  barátai, pályatársai: Ady 
Endre, Bölöni György, Krúdy Gyula, Kunfi Zsigmond, Mikes Lajos, Mol
nár Jenő, Révész Béla, Schöpflin Aladár, Szakács Andor, Szász Zoltán, 
Szép Ernő -  méltatják emberi, művészi nagyságát.

Kötetünkbe Bányai Elemér örmény tárgyú írásaiból válogattunk. 
Anekdotagyűjteményének legélvezetesebb darabjai mellett a szülővárosa 
történetét és jeles alakjait bemutató írásai kaptak helyet a könyvben, va
lamint az örménység magyarországi sorsáról szóló megrendítően szép ta
nulmánya, az Egy népfaj pusztulása. Máig ható tanulságokat fogalmaz 
meg, érdemes újraolvasni.

ÖRMÉNY ANEKDOTÁK 
A beköltözés
(Népmonda)

A szamosújvári örménység históriájában eléggé tisztázva van az örmé
nyeknek Szamosújvárt való letelepülésük és a város megalapítása. Tud 
ezekről a dolgokról azonban a népmonda is, mely az ismert tényeket re
gényesen kiszínezve, naiv hozzátoldásokkal és históriai tévedésekkel, de 
érdekesen adja elő. A kétszázkét esztendővel ezelőtt való városalapításról 
s az azt megelőző beköltözésről szóló monda, mely egy elbeszélés után van 
lejegyezve, így hangzik:

Legelsőbben is Besztercére vitte az örményeket az ő püspökük, aki 
nagy úr volt, és a magyar urak is szerették, mert szépen tudott beszélni az 
úri népekkel. Azt mondta a püspök az örményeknek:
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-  Barátaim, én elhoztalak tükteket Beszterce városába, már most ti lás
sátok, hogy mihez fogtak. Én azt mondom nektek, legyetek békességben 
a szászokkal is, de az oláhokkal is, mert tűk itten idegenek vagytok.

De úgy is csináltak az örmények, ahogy nekik a püspök megmagya
rázta. Békességes tűrésben éltek ők a szászokkal is, az oláhokkal is egy da
rabig, mert hát azok sem bántották őket. Már éppen azt gondolták az ör
mények, hogy biz'a mégis jó vót, hogy a püspök úr ide hozott műnket, mert 
hát itt jól lehetett keresni, és mindenféle bőreket és marhákat vásároltak, 
amiket jó pénzért eladtak.

De hát lelkem, nem teszi az ördög az örményeket, hogy összejöjjenek 
a szászokkal? Nem vót elég nekiek az ő bajak, még új bajt is kerestek a 
bajszerzőségekkel. Igaz, hogy a szászok is irigykedtek rajtuk, mert hát min
denféle jó üzleteket csináltak, de nem kelletett volna mindjárt úgy felpat
tanni, amiért a szászok egy kicsit béárulták az örményeket az ő kapitányuk
nak.

Az pedig egy kurta ember vót, de nagyon mérges vót. Azt mondta az ör
ményeknek: ha tűk nem tudtak megférni a bőretekben, majd teszek én róla.

Mindjárt másnap háborút csinált, és nagy verekedés lett a szászok és 
az örmények között. Mind a ketten kikaptak, de nékem úgy tetszik, hogy 
a szászok mintha többet kaptak vóna. Az örmények fogták őket és béhány- 
ták kit a vízbe, kit a tóba, hogy még sokan belé is fulladtak.

Összeszedték a háború után a sátorfájukat az örmények, és kérték a 
püspök urat, hogy vigye őket más helyre, ahol ők legyenek az urak. A püs
pök azt mondta az örményeknek:

-  Most az egyszer még megengedek nektek, de ha másszor is fogtok 
nekem ilyen bajt csinálni, akkor én sem verem többet veletek a fejemet.

Megígérték az örmények, hogy jól fogják magukat viselni, és elsze- 
delőzködtek, hogy továbbmenjenek a püspökjükkel. Jöttek-jöttek, ki tud
ja meddig, mikor a püspök azt mondta egyszer, hogy ez a hely éppen ne
künk való lenne. Az a hely pedig a város helye volt, hol akkor több vót a 
pocsolya, mint a szárazföld.

Bé is jöttek hét család, hét lovon. A gyermekek, asszonyok és a házas
nép szekereken és gyalog mentek a férfiak után. Soksok pénzt hoztak ma
gukkal, vastag rudakban voltak az aranyok betéve az átalvetőbe, mik két
felé lógtak a ló hátán. Hoztak drága gyöngyeket, briliántokat, brossokat is 
magukkal, s mikor itt vótak, kezdtek házhelyet nézni maguknak.

219



A püspök a piac kellős közepébe csinált egy sátrat magának, a tübbi 
családok pedig, ki ahol kapott száraz helyet magának. A házak alig vótak 
akkorák, mint egy ember, és úgy vöt építve az oldaluk, mint ahogy a gyer
mekek csinálják most kocsánakból az ólakat. Telt-múlt az idő, s a házak 
is mind sűrűbben csinálódtak, de mindig olyan kicsik voltak, hogy a lá
bam is befért volna az ablakon.

Egyszer aztán elkezdték a Salamon-templomot építeni. Ezt a Simay 
család csináltatta, hogy legyen hol imádkozzanak ők is és a többiek is. Hoz
tak kőmíveseket, és serényen ment a munka. Mikor reggelkor a kőmíve
sek hozzáfogtak az építéshez, csak azt látták, hogy a köveket már felrakta 
valaki éjszaka az állványokra, hogy hamarább menjen a munka. Egy nap 
mint más nap ott vótak a kövek az állványokon, és a kőmívesek nagyon 
csudálkoztak.

Egy éjszaka fennmaradtak, és akkor látták, hogy a gazdag Simayak, 
a férfiak, asszonyok és gyermekek mind ki tét, hordják fel a köveket és a 
téglákat a kőmívesállványokra. így épült fel aztán a Salamon-templom, 
ahol először imádkoztak az örmények az Istenhez, amiért megengedte ne- 
kiek, hogy megkapják az ő várasukat.

Nem is vót olyan ügyes váras még kettő is akkor az országban, mint 
Szomosújvár.
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Kiss Ferenc
történelem tanár, helytörténész -  Dés

NÓVUM CASTRUM -  SZAMOSÚJVÁR 
NEVES RABJAI A FEJEDELEMKORBAN

Szamosújvári látogatásaink során hajlamosak vagyunk az itteni várat, 
napjainkban országos hírű börtönt, az egykor itt raboskodó Rózsa Sándor 
alakjával összefüggésbe hozni. Amikor Jókai Mór 1876-ban Szamosújvárt, 
a várat és a börtönt meglátogatta, erről készült írásában Rózsa Sándorral 
való találkozását élménybeszámolójának már-már központi részébe he
lyezte. így társítja, sőt azonosítja a köztudat egy-egy személy vagy hős 
alakját valamelyik történelmi jelentőségű hellyel. Pedig a szamosújvári 
erősség, több évszázados múltjában, sok más neves személynek volt időle
gesen vagy véglegesen kényszerű lakhelye. Főnemesek, országos hírű mél
tóságok, előkelőségek és egyszerű emberek sínylődtek, szenvedtek, valós 
vagy koholt vádak alapján, a vár falainak hűvös árnyékában. Közülük töb
ben is nemegyszer börtönodújuk félhomályában készült, maradandó alko
tásaik révén, művelődéstörténetünk számon tartott nagyjai közé írták be 
nevüket.

*

Az egykori erősségek: várak, kastélyok és falakkal övezett városok 
mindig is nagy fontossággal bírtak egy közösség vagy országrész védel
mének biztosításában. Ezek hiánya, vagy megfelelő karbantartásuk elha
nyagolása olykor beláthatatlanul káros következményekkel járt. Az erőssé
gek létének fontosságát hangsúlyozza Szamosközy István XVI. század végi 
történetírónk, amikor arra figyelmezteti honfitársait, hogy „Ti erdélyiek, 
kezdettől fogva csak egyetlen módon szoktátok védelmezni magatokat: 
nyílt ütközetben, kint a szabad mezőn vertétek vissza az ellenséget, és csak 
ritkán megerősített városok oltalma alatt... A falak és erődítmények mö
gött a menedék és oltalom, ha nem akarunk mind egy szálig elpusztulni... 
Egyetlen napon akár egy egész nép is utolsó szálig elhullhat a sík mezőn, 
falak és bástyák védelme alatt viszont hosszú éveken át, több évszázad múl
tával sem pusztul el.”1
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Nóvum Castrum Balwanyos -  Újvár -  Szamosújvár a fejedelemkor! 
Erdély védelmi rendszerének egyik fontos láncszemét képezte. A hagyo
mányok szerint, építéséről 1536 körül Szapolyai János király határozott, 
amikor Gerla falu határában, egy régebbi, rombadőlt erősség helyébe, a kö
zeli Bálványos vár lebontat köveiből egy újat építtetett. Ezért is nevezték 
Új Bálványosnak, Nóvum Castrumnak és Újvárnak. Falainak felhúzása 
közben felhasználták Congri, az itteni római castellum maradványait. Er
ről tanúskodnak a várba beépített feliratos kövek is. Az építkezésekhez a 
közeli Ormány falu kőbányájából, sőt nagyobb távolságból is hoztak anya
got. Fráter György 1540. június 19-én kelt levelében arra kéri a beszter
cei tanácsot, hogy a munkálatokhoz minél több követ küldjenek.2 Okira
tokban a várat 1540-ben említik először, ekkor Martinuzzi György váradi 
püspök és királyi kincstartó birtokában találjuk, melyet az országgyűlés 
végzése szerint le kellett volna bontani.3

Szamosújvárról történetíróink csakis Martinuzzi idejétől kezdve em
lékeznek meg, hiszen Bornemisza Pál és Georg Wemer korabeli jelenté
seiben úgy írnak róla, mintha az a püspök alkotása volna. Ezt állítja Tinódi 
Lantos Sebestyén énekköltőnk, mikor azt írja:

„Duczökedie mindenbe Fráter György Barath 
Wy Bálványost kezde rakni István Mayláth,
Fráter addic királynál dolgát tekere 
Azt uj müvet Maylath kezéből kivevé.
Szertelen erős várat ot fondáltatá,
Mert alattomba a koronát vadászá.
Ezért Wyvárat olasszal csináltatá 
Hogy egész Erdélyt azután abból bimá.”

Tinódi énekölteményéből kitűnik, hogy a munkálatok már 1540 előtt, 
Majlát István erdélyi vajda (1534-1540) idejében elkezdődtek, akinek ke
zéből a várat a püspök fondorlatos úton kivette.

Szamosújvár felépítését Martinuzzinak nem sikerült befejeznie. A 
későbbi korokban Bethlen Gábor és a két Rákóczi fejedelem alatt új épü
leteket emelnek és a vár tovább bővül.

Hogy milyen lehetett a vár, amely Martinuzzitól egészen II. Rákóczi 
György uralkodásáig élte fénykorát, arról több leírás is tanúskodik. And-
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reá Gromo, a János Zsigmond fejedelem udvarában szolgáló testőrezredes, 
fejedelméhez, Cosimo di Medici firenzei herceghez küldött 1565. évi je
lentésében azt írja, hogy Újvár Kolozsvártól északkeletre fekszik, „húsz 
olasz mértföldnyire, négy bástyája van, az árkon túl elővárraló Falai vas
tagok, erősek, földsáncokkal vannak megerősítve. A vár széles és mély árka 
a nyugatról jövő folyóból vízzel van tele, dél felől egy elővárral van ellátva, 
melyet vizesárok körit, az oldalfalak vastagok és erősek.”4 Háború idején 
ide húzódik a falu népe. Egy 1607-ben készült vagyonleltár a külső és belső 
várról, a felvonóhídról, öreg palotáról, ágyúszínről, Dobolóbástyáról és 
Földbástyáról tesz említést.5 Egy fél évszázad múltán, Evlia Cselebi török 
utazó 1661. évi feljegyzése szerint Szamosújvár „egy nagy tó partján hat
szögletű, erős építkezésű szép vár, hét új bástyája van”.6

Pontosabb képet alkothatunk Szamosújvárról Priorato olasz hadmér
nök 1670-ben készült térképét tanulmányozva. Priorato ábrázolásában a 
vár ötszögű olasz bástyákkal tűzdelt négyszög alakú erősség, melynek 
kötőgátjai 72, illetve 63 m hosszúak. Az egész várat vizesárok vette kö
rül. Védőfalainak vastagsága felül 3 m, míg alsó részén 3,8 méter. A leg
erősebb a délnyugati bástyája volt, melyen négy ágyút is el tudtak helyezni. 
Ez védte a felvonóhíddal ellátott kaput, melyhez vizesárkon keresztül fa
cölöpökön nyugvó fahíd vezetett. A falak és bástyák védelmében emelke
dett a Martinuzzi-kastély. A bíboros a vár keleti oldalán két bástyát és 
védőfalat építtetett, melyek napjainkban már nincsenek meg. A két Rákóczi 
idejében készült a nyugati várfal az északi bástyával, az előbbit 1874-ben, 
az utóbbit 1850-ben bontották le. A folyamatosan átalakított várat 1776- 
tól börtönnek használják, melyet 1856-ban egy háromemeletes épülettel 
toldottak meg.7

Az idők folyamán a szamosújvári erősség, mely 1556-tól fejedelmi tu
lajdonba ment át, eredeti rendeltetésének megfelelően védelmi funkciókat 
látott el, de mint biztonságos helyet, kincstári javak, készpénz s értékes 
személyes ingóságok megőrzésére, valamint az államhatalommal dacoló 
főnemesek, méltóságok s köztörvényes bűnözők fogva tartására is hasz
nálták.

A történetíró Bethlen Farkas jegyezte fel, hogy Martinuzzi György 
Szamosújváron hatalmas mennyiségű kincset tárolt. Halála után arany- és 
ezüstedények, ékszerek, aranyos köntösök, prémek s drága fegyverek ma
radtak. 4000 Lüszimakhosz-féle aranypénz, 24 ezüst mosdótál, 250 000
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arany, 870 font veretlen arany, 17 font aranypor, 460 font ezüstrúd és 300 
darab arab ménló képezték itten őrzött vagyonát.8 Amikor Castaldo tábor
nok, a bíboros gyilkosa, 1552. január 30-án a kincsek átvételére megjelent, 
a vártnál sokkal kevesebbet talált. Nem csekély bámulatára csak 4500 gira 
ezüstöt rudakban, 100 lüszimakhosz aranyat, 1000 aranyforintot folyópénz
ben s aranytartalmú köveket, s más kisebb értékű dolgokat talált. Ferdinánd 
királyhoz küldött levelében azt írja, hogy valószínűnek tartja, hogy a kincs
tár nagyobb részét a várnagyok ellopták. A későbbiekben kiderült, hogy 
Martinuzzi egyik tisztje, Krasics János hetedmagával, a barát halála előtt 
néhány nappal, 200 zsák ezüstöt szállított el innen. Más tanúk vallomása 
szerint egy László nevű kalmárnak Martinuzzi hatvanezer forintot adott 
kölcsön, hogy azzal kereskedjék, de a kalmár már három éve nem számolt 
el a pénzzel.9

A Martinuzzi által Szamosújváron őrzött kincsek mennyisége hihetet
lennek tűnne, ha nem maradt volna fenn egy 1575. december 2-án készí
tett hagyatéki leltár. Ebben az akkor elhunyt Niszoczki Szaniszló, fejedelmi 
szolgálatban álló, lengyel nemes Szamosújváron őrzött értéktárgyait és 
egyéb ingóságait írták össze. Niszoczki Szaniszlóról feljegyezték, hogy 
egyszerű sorsból küzdötte fel magát. Sikeres felemelkedéséhez járult hozzá 
az is, hogy János Zsigmond fejedelem tejtestvére volt, s így udvari kör
nyezetbe került. Szoros szálak fűzték a fejedelemhez, akinek hűséges em
bere volt, ennek halála után a testamentumos főurak egyike. Niszoczkinak 
Erdélyben nem voltak birtokai, de sikeres házassága révén anyagi helyzete 
megszilárdult. 1570-ben feleségül vette Keserű István özvegyét, Zamfirát, 
a néhai havasalföldi vajda, Moise leányát.10 Elképzelhető, hogy a családi 
vagyon jó része a gazdag özvegy hozományából került ki. Ötévi házasé
let után, amelyből két gyermek származott, Niszoczki 1575-ben tűnt el az 
élők sorából. A halála után készült vagyoni leltár szerint a hat ládában el
helyezett pénzt és ékszerkészletet a szamosújvári várban őrizték. Ezek tar
talmát pontosan összeírták, sőt a nemesfém-készlet és ékszerek egyes da
rabjait súlyban is megadták.11 így például, a harmadik ládában, többek kö
zött, a következő értéktárgyak és pénzmennyiség került a leltári felvételbe: 
„Két rúd aran láncz M(arcatór) 12 p(isetum) 9. Egy aran pogácsa M 4 p 
12. Egy zománczos aran láncz M 2 p 6. Egy aran boncsok, gyöngyös M 1 
p 33. Egy köves gyöngyös aran kereszt. Egy aran kötőfék, köves mind sely
mestül M 1 p 26,5. Egy aran násfa, kiben gyöngyösházbul csinált ember
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vagyon, az emberek feje fölött egy saphil vagyon, alatta egy négyszegű 
smaragd vagyon, azon alul egy öreg rubin vagyon, két felől két kis rubin 
balas, körösleg öreg gyöngyszem tizenhárom, ki nyom M 1 p 12,5. Egy 
köves aranos nyakra való M 4 p 17. Egy köves aranos nyakra való M 4 p 
17. Egy viselt csaprag, egy aran násfa köves gyöngyös p 21. Egy kis aran 
láncz p 23, egy aran hivel kés p 42, egy kis függő, kiben vagyon egy öreg 
rubin és egy gyémánt p 7. Két kis függő, egy sövegbe való násfa p 10, öt 
virágos kupa fedél, aranas M 5 p 46. Egy ezüst vilácska, tengeri disznó- 
serte a nyele. Egy nyakbavető két darabba, gyöngyös köves M 2 p 20. Egy 
fekete bársonyos scatulában tizenhét aran gyűrű négyé saphil, négyé ru
bin és balas, egyikbe egy rubint és egy zörkes, egyikbe Nisoczki pecsétes 
gyűrű, egyikbe halálfű, egyikbe rubint és egy smaragd.

Magyar aran forint kétszázhetven egy, dupla aran forint hetven három, 
spanol aran forint tizenhét, tizenhárom portugáliai aran, ki nyom száz har- 
mincz magyar forintot. Izabella királyné aszón arana ki tíz aranat nyom. 
Hattvan nyolc ezüst pogán pénz, Lysimachos aran hatvan négy.

Egy ezüst párta ew M 1 p 22. Egy kék aran futa. Egy ágyban való su- 
porla.”

A többi öt, hasonló értékeket tartalmazó láda tételeinek áttanulmányo
zása hozzásegíthet egy korabeli főnemesi család ingatlanokban őrzött va
gyonáról alkotott képünk pontosabb megrajzolásához.

Az Erdély északibb tájain elhelyezkedő Szamosújvár jól megerősített 
falai biztonságosnak ígérkeztek az értékes ingóságok, a különböző pénz
összegek megnyugtató tárolására. Ennek bizonyítékaként szolgál, hogy 
Bethlen Gábor fejedelem halála után itt őrizték az ország tartalékpénzét, 
a gyulafehérvári kollégium alapítványát képező összeget, s ezen kívül „az 
fejedelemasszony számára aranyakat ötvenezret, tallért ötvenezreket, jó 
féle új ötpénzes garasokat ötvenezer forintokat, az kinnjáró aranyokon, 
mely vala ad numerus húszezer, húszezerig való, egyéb kinnjáró pénzen 
és tallérokon kívül”.12

Értékeket, ingóságokat megőrző funkcióját Szamosújvár a későbbiek
ben is megtartotta, így 1648-ban itt helyezték el Kolozsváry Kassay István 
árvái: Ferenc, Miklós és Kata 9815 darabból álló vagyonukat, melyről a 
fejedelem, II. Rákóczi György elismervényt adott.13

A Martinuzzi-féle és más itt található (rejtegetett) kincsekről szóló 
mendemondák, majd a későbbiekben a szamosújvári örmények gazdasági
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prosperitása, akik készpénzük egy részét szintén itt őrizték, alapjául szol
gáltak annak az általánosan elfogadott felfogásnak, hogy „Számos-újvár 
gazdag város”, melynek a helyi polgárok többször is, különösen a szabad
ságharc idején, megadták az árát.

De a Szamos melléki vár számos eseménynek, személyes tragédiákat 
előidéző ármánykodásnak volt a színhelye. Kegyvesztett főurak, méltósá
gok és egyszerű emberek raboskodtak a vár falai között, akik közül töb
ben is itt lelték erőszakos halálukat.

Ferdinánd király 1553-ban Ruszkai Dobó István magyarországi és 
Kendy Ferenc erdélyi nemest nevezte ki vajdáknak és szamosújvári kapi
tányoknak. Udvarbírák voltak ebben az időben Gávai Lukács és Chiroter 
András.14 Az erdélyi és nemzeti érzésű Kendy Ferenc hamarosan a trón
fosztott Izabella királyné pártjára állott, és 1556-ban személyesen ment 
Lengyelországba, Izabella hazatérése érdekében. Dobó István megmaradt 
Ferdinánd király pártján és Bocskay György, valamint Forgách Ferenc tár
saságában Szamosújvárra húzódott. Az 1556 áprilisában Kolozsváron tar
tott országgyűlésen elhatározták Szamosújvár és Bethlen várainak elfog
lalását. E célból Petrovics Péter királyi helytartót bízták meg, hogy a vá
rak ostromát vezesse. Eközben Dobó testvérét, Domokos vajdát, Ferdi- 
nándhoz küldte segélyért. Amint azt az augusztusban tartott kolozsvári or
szággyűlés végzéseiből megtudjuk, Szamosújvári már két hónap óta ost
romolták, de eredményre nem jutottak. Ekkor ismételten felkérték Petro- 
vicsot a vár ostromára, és ha két hónap alatt a vár fel nem adatnék, gon
doskodjék más eszközökről.15

Az Erdélybe visszatért Izabellát és fiát, János Zsigmondot az ország 
főrendjei, a városok követei és a két román vajda Dés városánál fogadták. 
A diadalmenet Szamosújvár alatt haladt Kolozsvár felé, a bennszorultak 
a felvonulást végignézték, anélkül, hogy lövést adtak volna le rájuk.

Dobó István, Ferdinánd király meghagyásából, Szamosújvári Izabel
lának november 11-én feladta. Petrovics Péter és Balassa Menyhért, akik 
Izabella meghagyásából a vár ostromát vezették, Dobót szabad elmene
telről biztosították. Dobó 1556. november 28-án ki is indul Magyaror
szágra, azonban Perényi Gábor, aki Dobónak személyes ellensége volt, el
árulta, hogy ez a feladás feltételeinek ellenére ágyúkat visz társzekereibe 
rejtve. Perényi, a királyné meghagyásából, fegyvereseivel utánarohant, és 
visszatérésre szólította fel. Dobó kezdetben ellenállásra gondolt, de meg
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adta magát; visszavitték Kolozsvárra, ahol társzekereiben néhány mozsá
rágyút találtak. A királyi ügyész vád alá helyezte, s december 11-én csa
ládjával együtt Szamosújvárra kísérték, ahol börtönbe vetették. Dobó Sza- 
mosújvárról csak egy év múlva, 1557. november 7-én szabadult meg szö
kés által, megnövesztett szakállal, s miután felesége a lengyel várnagyot 
megvesztegette. Verancsics Antal szerint Ferdinánd király Dobó Istvánt ne
jével együtt kiváltotta, s cserébe Prinyi Ferencet adta nejével, s gyermeke
ivel.16

Szamosújvár visszafoglalását követően az erdélyi rendek ezt Izabella 
királynénak adták hozományul, ami azt is jelentette, hogy a vár ezentúl a 
kincstári javak sorába került.17 Szamosújvár birtokosaként, Báthory István 
lengyel király és erdélyi fejedelem 1583 körül ide rejtette el Stanciul Lo- 
gofetet családjával együtt, aki Havasalföldről, a vajda bosszújától tartva, 
menekült Erdélybe. Az erdélyi rendek 1584. május 13-án arról értesítet
ték Báthory Istvánt, hogy megjelent előttük a török csausz a szultán pa
rancsával: Stanciul Logofetet szolgáltassák ki. A szultán parancsa hatás
talan maradt, mert Báthory vendégét pártfogásáról biztosította. Egy követ
kező, 1585. február 26-án keltezett Báthory István királynak címzett, és 
az erdélyi rendek által küldött levélből kitűnik, hogy a havasalföldi vajda 
Stanciul Logofet kiadását kérte. A rendek, Báthory István jóváhagyása nél
kül nem mertek intézkedni, mert „mely dologban, igaz ölig gondunk volt, 
kiváltképpen, hogy Felséged directe nem írja, mit cselekedjünk vele, ki
ért gyengébben kellett fognunk hozzá, tartván attól, hogy oly dolog ne kö
vetkezzék belőle idővel, kiért minket méltán megfeddhetne Felséged”.18 A 
rendek, végül is, Stanciul Logofet ügyét szavazat alá bocsátották, s miu
tán a havasalföldi vajda ígéretet tett, hogy nem bántja „sem fogsággal, sem 
egyéb sanyarúsággal avagy halállal...” a kiadatás mellett döntöttek.19 Való
színű, hogy erre már nem került sor, mert 1585 áprilisában Havasalföld éle
tében gyökeres változások állottak be. Petru Cercel havasalföldi vajdát 
trónjáról letaszították, s ő maga is Erdélybe menekült, ahol a Báthoryak 
pártfogásáért folyamodott.

Báthory Zsigmond fejedelem hatalmát megerősítendő, 1590-ben a sza
mosújvári vár tartományában lévő összes gyalogospuskások és várőrök ré
szére, mivel a kapitányok által terhes őrállásokra, bírságok fizetésére szo- 
ríttattak, határozatot hozott, hogy a gyalogospuskások nem a Belső-Szol- 
nok megyei hatóságok, hanem egyedül a fejedelem fennhatósága alá tar
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toznak és veszély idején, a kapitány felszólítására, az erősségbe vonulni 
kötelesek. Továbbá a gonosztevők kifürkészésére a megye és a kapitány 
embereivel együtt kötelesek részt venni. A puskások örökségét, ha azok 
„elidegeníteni szándékoztatnak”, elsősorban a puskások „válthatják ma
gukhoz”, ugyanakkor a leányági utódlást is elfogadják. Ebben az évben a 
szamosújvári tartományban 92 gyalogospuskást írtak össze. E szabadság
levelet Báthory Gábor fejedelem 1612-ben újólag megerősítette.20

A változékony természetű és ingatag jellemű Báthory Zsigmond feje
delem habozás nélkül lesújtott azokra, akik a Portától eltávolodó politikáját 
bírálták. Az ellenzék vezére Kendi Sándor főúr volt, aki 1582 és 1588 kö
zött a fejedelem felett gyámkodott. Azért is érezte magában a bátorságot, 
hogy az 1594. augusztus 25-én tartott kolozsvári országgyűlésen a fejede
lem álláspontjával szembeszegüljön. Báthory Zsigmond dacára annak, 
hogy Kendi Sándorral családias kapcsolatokat ápolt, őt augusztus 18-án le
tartóztatta, s következtek a fejedelmet ellenző többi főurak is. 1594 augusz
tusának végén Kendi Sándort, a legnagyobb főurat, továbbá Iffjú Jánost, 
Kendi Gábort és Dobó Gergelyt Kolozsvár piacán lenyakaztatta.21 Kendi 
Ferencet és Bornemisza Jánost Gyaluba zárták, ahol „nem sok napok múl
va” kegyetlenül végeztek velük. Az elfogottak társaságába tartozott Bát
hory Boldizsár országos főkapitány, a fejedelem unokabátyja és Ková- 
csóczy Farkas kancellár. Ők 1594. szeptember 1-én este nyolc órakor ér
keztek Kolozsvárról Szamosújvárra, Benkner Márton bíró felügyelete alatt, 
aki átadta őket Ravazdi György várkapitánynak. Báthory Zsigmond, né
hány nap múlva, levelet küldött Ravazdinak, amelyben ezt kötelessége tel
jesítésére hívta fel, és amelyben megígérte, hogy nem fog róla megfeled
kezni. Ravazdi, a levél kézbe vétele után, szeptember 11-én vasárnap Bát
hory Boldizsár nejét a fejedelemhez irányította, hogy járjon közbe férje 
szabadulásáért, beküldte a rabhoz Kerei Albertét, a gyalogosok kapitányát 
negyedmagával. Báthoryt levélírás közben találták, a fejedelemhez inté
zett soraiban szabadulásáért esdekelt. A várőrök azonnal Báthorynak es
tek, lefogták és kötéllel megfojtották. Hosszasan küzdött, magát véresre 
kínozta, a cella falán kiömlött vére sokáig látható volt. A nagy műveltségű 
Kovácsóczy Farkas kancellár szamosújvári fogságának szomorú napjait ol
vasással, írással és énekléssel töltötte. Az ítélet végrehajtói még azon nap 
éjjel tíz és tizenegy óra között lopóztak be hozzá és a mély álomba me
rült kancellárt megfojtották.22 Báthory Boldizsár tetemét a későbbiekben
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Gyulafehérvárra szállították, ahol 1599. november 24-én Báthory Endre fe
jedelem testvérével együtt a nagytemplomban temették el.

Kővári László szerint a drámai esemény színhelye, ahol Boldizsárral 
végeztek, az a három börtön egyike lehetett, amely a főkaputól jobbra, az 
egykori börtönigazgatói lak alatt húzódott.23 A börtönbe öt lépcső vezetett 
le és a cellák 1,5 m szélesek és 3 m hosszúak voltak. Egy másik feltevés 
szerint Báthory Boldizsár fogva tartásának helye a Martinuzzi épület északi 
szegletében emelkedő római katolikus kápolna alatt kiképezett cellában 
volt. A börtönnek kiképzett boltozatos üreg 2 m hosszú és 1,5 m széles volt, 
melyben egy 6 kg súlyú vasbilincset is találtak. A föld alatti üreget 1873- 
ban tömték be.24

Szamosújvárban őriztette Basta tábornok 1602 márciusában Szentpáli 
Jánost, Harinnai Farkast és Győrffi Jánost, kiket Báthory Zsigmond feje
delem kezesekül adott, míg a császár a felajánlott békét elfogadná.25 1603- 
ban a szorongatott Basta tábornok Szamosújvárra menekült, ahol a feje
delem Székely Mózes sikertelenül ostromolta. Bastának sikerült a várból 
Szatmárra menekülnie. Szamosújvár csak 1605. január 5-én került ismét 
az erdélyiek birtokába.

Bocskay István fejedelem a szamosújvári várba záratta Rácz Györ
gyöt 1606-ban, mivel ez Rudolf császárral tartott.26 Rácz György Mihály 
vajdának volt meghitt embere és arra ösztökélte urát, hogy az erdélyi ne
meseket vágja le, mert csak így tudja hatalmát megtartani. Rácz György 
egy éven át raboskodott Szamosújváron, s miután sikerült az új fejede
lem, Rákóczi Zsigmond bizalmát valamilyen úton elnyernie, az 1607 jú
niusában Kolozsváron tartott országgyűlés ügyét megvizsgálta, és rab
ságából kiszabadították.27 Rácz György a későbbiekben, aki Krauss 
György emlékírónk szerint igen ravasz ember volt, kalandorpolitikáját 
már nem tudta folytatni.

A fejedelem Bocskay István Ráczcal együtt tartotta fogva Szamosúj
váron Kamuthy Farkast is, aki szintén Rudolf császár pártján állott. Fog
va tartásából, valószínűleg, ő is 1607 körül szabadult. Kamuthy felesége, 
Mojzes Katalin a korabeli szóbeszéd szerint férje pályaívének felfelé íve
lését női tehetségével segítette. A kujonc természetű Báthory Gábor feje
delemnek volt meghitt kedvese, s talán ezért gyanúsították Kamuthyt az
zal, hogy része volt ura meggyilkolásában. Nem volt közkedvelt személy, 
Kemény János, a későbbi fejedelem, aki Kamuthyt jól ismerte, azt mond
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ja róla, hogy „igen elmés, discursivus [bőbeszédű], de természetben rus
nya, köszvényes és igen erkölcsös, kegyetlen ember vala”.28

Ősei érdemeinek elismeréseként 1609. április 26-án a kolozsvári or
szággyűlés Szamosújvárt, Báthory Gábor fejedelem ajánlatára, Kendi Ist
vánnak adományozta. A fejedelem 1610-ben engedélyezte neki, hogy az 
itteni romlott ágyúból pénzt veressen, aki „rósz hitván öt pénzös garast ve- 
rete”.29

Kendi István rövid idő. alatt a várat jó nemes emberekből álló lovas- 
és gyalogosőrséggel erősítette meg. Ekkor már készen állhatott a terv Bát
hory Gábor fejedelem meggyilkolására, aki-kicsapongó életmódjával ki
váltotta a főurak elkeseredését. Kendy István állott az összeesküvők élé
re, melynek résztvevői között volt Komis Boldizsár, Komis György, 
Sennyei Pongrác, Sarmasági Zsigmond, Kolozsvári János és a főurak kö
zül még sokan mások. Különösen Komis Boldizsár haragudott a fejede
lemre, aki ennek feleségét, a közeli Szentbenedek várának úrnőjét, a szép
séges Keresztúry Katát megkömyékezte. A Szamosújvárról irányított 
összeesküvők terve az volt, hogy a besztercei országgyűlésre igyekvő fe
jedelmet idecsalják, s a várőrséggel végeznek vele. Az eredeti terv annyi
ban változott, hogy a fejedelem a közeli Szék városában jelölte meg több
napos pihenőhelyét. 1610. március 15-től kezdve a szamosújvári őrséget 
szokatlan módon kezdték ellátni. Március 17-én este Szilkereki Szilvási Pé
ter kecseti lakos, szolgabíró így szólt az őrséghez: „Egyetek, igyatok fiúk, 
meglátom a napokban vitézek lesztek-e, mikor tettre kerül a dolog.” Har
madnap Kendi János Székre hívatta hű embereit, Szilvásit és Dobokai Do
bokai Jánost. Másnap Szilvási visszaérkezett Szamosújvárra és parancsot 
adott Gerlai Szász Jánosnak, hogy az őrség közül az ifjabbakat és jobb pus
kásokat válogassa külön, az őrséget pedig hagyja a várban. Szilvási, este
felé, elrendelte Körpendi Zsigmond lovas hadnagynak, hogy a gyalogság
gal legyen készen az indulásra. El is indultak a nagy sötétben Szék felé. 
Mikor a széki Kapusra értek, ott találták az őrség azon részét, mely a ju
hokat őrizte, s ezeket is maguk mellé vették. A véres eseményre végül is 
nem került sor, mert Török János, akinek Kendi a végrehajtó szerepet szán
ta s ezért neki huszonöt jobbágytelket ígért Lónán, visszariadt a gyilkos
ságtól és felfedte a fejedelem előtt az összeesküvés tervét. Dugába dőlvén 
a merénylet, Kendi Szamosújvárra menekült, majd Vajda György meghitt 
embere társaságában a széplaki hegy aljáig ment, ahol szolgáját előreküldte
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Désre, hogy ott hajót béreljen számára. Álöltözetben, a Szamoson lefelé 
hajózva Magyarországra menekült. Nem volt ilyen szerencsés Komis Bol
dizsár, a sértett félj, akit menekülés közben a széki tó közelében heves küz
delemben megsebesítettek és több társával elfogták.30

Báthory Gábor fejedelem 1610. április 2-án vonult be Szamosújvárra, 
ahol felindultságában Kendi oltárát lerontották és az egyik árulót, Ka- 
muthyt, ágyúból kilőtték.31 A Besztercén tartott országgyűlés fő- és jószág
vesztésre ítélte Kendi Istvánt, Komis Boldizsárt és Györgyöt, Keresztúry 
Györgyöt, Torma Györgyöt, Basa Istvánt, Kovácsóczy Istvánt, Borbély Já
nost és Szilvási Pétert. Minden törvényes forma mellőzésével Kolosváry 
János közvádlót a besztercei kapu előtt felakasztották.32 A nótapérben el
marasztaltak többsége még idejekorán elmenekült, előbb Moldvába és on
nan kerülő úton Magyarországra. A szerencsétlenül járt Komis Boldizsárt 
előbb Kővárba hurcolták, onnan Kolozsvárra, ahol a város piacán 1611. jú
lius 11-én fejét vették. A kivégzést maga a fejedelem is végignézte.33 A tra
gikus eseményt követően Komis Boldizsár felesége, Keresztúry Kata és le
ánya Pozsonyban egy apácakolostorban húzódtak meg s halálukig ottma
radtak. A sors fintora, hogy a Magyarországra menekült Kendi István a 
későbbiekben rendhagyó házasságot kötött: „1618. maji 9. Kendi István
nak Báthory Gáboméval Bódogkőben menyegzői lakodalmok leve. Eleget 
csudálák az emberek, hogy Kendi István Báthory Gábornak árulója volt és 
halála után a felesége mégis hozzá mene.”34

Bethlen Gábor fejedelem uralkodása alatt is több országos hírű nemes
ember raboskodott Szamosújváron. Ezek egyike volt Sarmasági Zsigmond, 
aki Homonnai György érdekében lépett fel Bethlen Gábor ellen. A feje
delem Fehérváron gyűjtötte össze hadait s Kamuthy Balázs vezénylete alá 
rendelte. A Sarmasági-Gombos-féle had Désig ért, s ide vezette hadait Ka
muthy is. A csata 1616. november 20-án zajlott le s Kamuthy győzelmét 
hozta. Sarmaságit elfogták, előbb Kolozsvárra vitték kivallatni, majd a sza- 
mosújvári várba zárták.35

1620-ban Bethlen Gábor fejedelem Péchi Simon kancellárt gyanúból, 
mintha ez magát 40 000 forinttal megvesztegetni engedte volna, Nagyvá
radon elfogadta s Kolozsvárról ez év július 9-én Szamosújvárra vitette és 
bezáratta. A nagy műveltségű Péchi Simon rabságának szomorú napjait a 
Biblia eredeti szövegének tanulmányozásával, vallásbölcseleti művek for
dításával, írásával és vallásos dalok komponálásával töltötte. Megható az
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a levél, melyet szabadulása érdekében 1621. július 30-án Bethlen István 
erdélyi kormányzónak küldött, aki iránta mindig is jóindulattal viseltetett. 
Soraiból kitűnik, hogy el van zárva mindentől, s míg Jóbhoz barátai vigasz
talni mentek, hozzá nem eresztenek senkit. „Én csak azon kérőm Nagy
ságodat: mivel a vas miatt lábaim igen dagadoznak, már szinte térdemig 
feljött dagadása, ki miatt igen félök vagy örökös nyavalyáiul -  kit máso
kon effélékből láttam -  vagy ugyan veszedelemtől, ha hydrops talál indulni 
ez dagadásból már öreg ember voltomra. Nagyságodat ezen kérőm s kö- 
nyörgök, az Istenért vegyen ki először csak maga kezességére, vasamat le
vágatván, vitessen el innét Nagyságod mellé.”36

Péchi Simon csak a fejedelem halála után, 1630 körül szabadult Sza- 
mosújvárról és életét a továbbiakban a szombatos vallásos eszmék terjesz
tésének szentelte. Amikor 1638 júliusában a dési országgyűlés is comp- 
lanatio által felállított törvényszék a szombatosok ügyében ítélkezett, Pé
chi Simont kővári rabságra küldték, jószágait elvették és amikor kegyel
met kapott, alig hetven telket nyert vissza. Ekkor esett szamosújvári rab
ságba Orbán Ferenc Udvarhelyszék jegyzője, „ahol majd két esztendőkig 
való fogságok után, Isten tudja: szívbűl-e? az helvética evangelica igaz val
lásra” tért át és így nyerte vissza szabadságát, jószágaival együtt”.37

A fejedelemkorban Szamosújvár igencsak megfelel börtöncélokra, a 
renitenskedő főurak fogva tartására. Ez már csak azért is kézenfekvő volt, 
hiszen ebben a korban még nem léteztek börtön jellegű intézmények. Az 
erdélyi országgyűlés 1643-ban elrendelte, hogy ahol a vármegyében töm- 
löc nincs, vigyék a foglyokat a fiscus legközelebb való váraiba, honnan mi
kor akarják, minden fizetés nélkül vihetik törvényre.38 így használták Bel- 
ső-Szolnok és Doboka vármegyék Szamosújvár és Bethlen várait, ahol 
nemcsak az elítélt rabok fogva tartásának a helye volt, hanem ezekben kü
lön ítélőszék is működött, melynek tagjai a vár elöljáróiból és a megye 
főtiszteiből állott össze. Ilyen értelemben hívta meg Fábián István sza
mosújvári udvarbíró 1650-ben Torma Pétert, Torma Miklóst és Szakácsi 
Istvánt a várba, hogy több „halálra tartott rab” felett július 18-án reggel 
nyolc órakor törvényt lássanak, ami azt jelentette, hogy a rabokon halálos 
ítéletet kellett végrehajtani.39 Hasonló feljegyzés maradt fenn 1656-ból, 
amikor is a szamosújvári udvarbíró meghívja Torma Miklós megyei főbí
rót, hogy november 22-én reggel jöjjön a várba, mivel a fejedelem több itt 
levő rab felett törvényt akar „láttatni”, s legyen az ügyekben ítélkező.40
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A várban fogva tartott rabok helyzetét nagyban befolyásolta bűnösségük 
foka, társadalmi rangja és az ahogyan fogva tartóikat sikerült megveszte
getni. 1641-ben Rathonothy Gergely fő- és jószágvesztésre ítéltetni kérte 
Nagy Miklós fő- és Bonczhiday István alporkolábot, mivel megengedték, 
hogy az előző évben az itt raboskodó Kun Pálnak pünkösd táján, Kun Ist
ván által küldött bort vigyenek be. „A viceporkoláb szokta a rabokat őrizni 
nem a fő” -  felelte Nagy Miklós. A hordó behozatala a darabontok vigyá
zatlansága miatt esett. Nagy Miklós tovább viselte hivatalát vádlott társá
val együtt.41 A két Rákóczi uralkodás alatt a nemes származású rabok mel
lett megnövekedett az itt őrzött köztörvényes rabok száma. A nagyarányú 
építkezési munkálatok igényelték ezek jelenlétét. 1642. június 29-én a fe
jedelem azt kérte, I. Rákóczi György, hogy a Nagyváradra küldött feles szá
mú rabok közül egyesek küldjenek „Szamosújvárra, hadd ássák az árkot”.42

Szamosújvárról indult ki II. Rákóczi György fejedelem díszesen fel
szerelt seregével, amilyet Erdély még nem látott, Désre 1657 januárjában, 
majd innen tovább Máramarosba, és Lengyelországba trónt szerezni. A 
szerencsétlen kimenetelű hadjárat után a lóhalálban megérkező fejedelem, 
mint biztonságos helyre, Szamosújvárra húzódott 1657. augusztus 17-én. 
Itt tartották meg szeptemberben, a váron kívül, egy szerény épületben azt 
a híres országgyűlést, amelyen hatszáz gyászba öltözött, síró-rívó és jaj- 
veszékelő asszony járult a fejedelem elé fogságba esett férjeik és fiaik 
kiváltása és hazahozatala érdekében. A hatalom megtartásáért folytatott 
harc költségei azonban nagy akadályokat állítottak bármely ilyen irányú 
jóindulatú kísérletnek. Ellenfeleivel II. Rákóczi György fejedelem sem 
volt kíméletesebb. Szamosújvár várába záratta 1659-ben Bethlen János- 
nét, mivel férje ellene munkálkodott és Mészáros Péter kapitányt, aki ju
talomért Barcsaynak feladta a várat. Árulásáért Mészáros Péternek fejét 
vették.43

A fejedelemkori Erdély végnapjaiban, Apafi Mihály fejedelem uralko
dása alatt egymással torzsalkodó nemesi szövetkezések soraiból került ki 
a legtöbb szamosújvári rab. Ide vetette fogságra 1667-ben a hatalmaskodó 
Bánffy Dénest, Bihar vármegye követét. Apafi Mihály fejedelem -  Bánffy 
tanácsára -  1673-ban elfogta és idehozatta Petróczi István kuruc vezért fi
ával együtt. A váradi basa közbenjárására kiszabadul és Thököly Imre szol
gálatába állva részt vesz ennek minden hadjáratában, majd urával Török
országba menekül.44
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Szamosújváron keresett menedéket Bánffy Dénes az őt üldözők elől 
1674 novemberében, de a vár őrsége elfogta, s a fejedelem, Apafi Mihály 
hűségére felesküdött. Bánffyt Kolozsvárra vitték, onnan december 1-én Ne
mes János és Komis György parancsnoksága alatt álló őrség idehozatta, 
majd továbbvitték Bethlen várába, ahol nemsokára lefejezték.45

A nemesi pártok torzsalkodásainak esett áldozatul Béldi Pálné Vitéz 
Zsuzsanna is. Béldi Pál fontos szerepet játszott a Bánffy Dénes vezette 
szervezkedés felszámolásában, s mint nagy tekintélyű főúr, Belső-Szolnok 
megye főispánja, reményeket táplált a fejedelmi szék megszerzésére. Ilyen 
irányú mesterkedéseit pártfogolta neje, Vitéz Zsuzsanna is. Béldi Pál tö
rekvései során először 1674-ben került összeütközésbe Apafi Mihály fe
jedelemmel és Teleki Mihály kancellárral, akik színlegesén megbocsátot
tak neki. Amikor Béldi Pál 1678-ban török földre menekült, itthon maradt 
családját: nejét és gyermekeit a szamosújvári várba zárták. Vitéz Zsuzsanna 
rövid ideig, már 1674-ben, Béldi Pál első fellépése alkalmával is rabosko
dott a várban, ahonnan a mindenható Teleki Mihálynak könyörgő levelet 
írt. Vitéz Zsuzsanna második, haláláig tartó rabságának van egy személyes 
ellentétből fakadó vetülete is: a beteges és babonás Bornemisza Anna, 
Apafi Mihály neje élt a gyanúperrel, hogy gyengélkedő állapota Vitéz Zsu
zsanna bűvös-bájoskodásának a következménye. Babonás meggyőződé
seit erősítette, hogy 1682-ben a fejedelmi család két gyermeke, Éva és Ger
gely rövid betegség után a másvilágra távozott, s a halálozásukat Béldiné 
rovására írták.46 Ebben az időben több más, a bűbájoskodás mesterségé
ben jártas személy is, mint Kovács Istvánná Ebeni Orsolya, Kovács Mik- 
lósné Bíró Suska, Kemer Zachariásné Selyem Borka, Kertész Pétemé Ja
kab Darkó és Rácz Jánosné Nagy Margit Szamosújváron raboskodott. A 
boszorkányoskodás felszámolása irányában megindított nyomozás során 
több Szamosújváron és Görgényben fogva tartott személy vallott „Béldi 
Pálné istentelen munkálkodásairól”. A nyomozások 1685. november 10- 
én zárultak le, és elképzelhető, hogy több tanú félelmében vagy kínzások
nak alávetve a valósággal összeegyeztethetetlen tényekről számolt be, vagy 
pedig egyszerűen fabuláit. A nyomozások befejezésével, Apafi Mihály fe
jedelem a törvény képviselőit a tárgyalás megkezdésére utasította. Erre 
1686 augusztusában Marosvásárhelyen került sor. Sem a tárgyalásról, sem 
a hozott ítéletekről nem maradtak fenn hivatalos dokumentumok, de a vád 
súlyossága aligha teszi kétségessé, hogy milyen ítélet várhatott a boszor
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kánykodással vádolt személyekre.47 Béldi Pálnét, meggyőző bizonyítékok 
hiányában, nem sikerült vád alá helyezni. A meggyötört és beteges asszony 
az eseményeket alig élte túl, 1686 decemberében vagy a következő év ele
jén kilenc esztendei rabság után távozott az élők sorából. Béldiné gyerme
keit még az 1680-as évek elején szabadon engedték. A kor igazságszolgál
tatása mementójaként maradt fenn Vitéz Zsuzsanna 1684. április 27-én fi
ának, Béldi Dávidnak írt levele, melyben szomorú sorsát őszinte szavak
ban tálja elénk: „Édes fiam, leveledet szeretettel vötem... Árul nem tehe
tek édes fiam, ha még Isten el nem hozta szabadulásomnak idejét. Enge- 
met a jó Isten csak szenvedésre hit, úgy legyen, mint ő felségének tecik... 
Magam igen erőtlen beteges vagiok. Ha ki jösz, hozad fiotokat magadal, 
nem lehetek nála nélkül sémit se, küld ide hozám.”48 Mintha Mikes Kele
men szavait hallanánk.

Szamosújváron raboskodott 1677-ben Kádas kuruc vezér, akit sokrend
beli „csintalanságáért” hoztak ide. A Béldi-féle mozgalom egyik részt
vevője volt Lázár István főkirálybíró, aki kilenchónapos raboskodás után, 
1679. április 24-én, ötvenhárom éves korában távozott az élő sorából. A 
család ősi birtokán, Szárhegyen temették el. Más adatok tükrében Foga- 
rason raboskodott, Cserei szerint Déván.

Apafi Mihály Szamosújváron őrzött foglyai közé tartozott Rosnyai Dá
vid, a fejedelem török deákja és sztambuli követe. Őt is a Béldi-féle moz
galomban való résztvétellel vádolták. 1678-ban fogták le, előbb Görgénybe 
vitték, majd 1679-ben Szamosújvárra szállították. Szigorú őrizet alatt tar
tották, mert felesége 1681 februáijában arra kérte Tholdalagi János várka
pitányt, hogy férje celláján „az ajtóról a lakatot bárcsak nappal vétesse le; 
nyavalyás inasának engedjen szabad bejárást, minden aprókért ne kelle- 
sék tiszteket busítani... természeti szükségére is hadd járhasson ki, mert el- 
döglik a nyavalyás”. Ugyanazon év októbe 31-én már Rosnyai kéri fele
ségét, hogy hozzon „valami rongyos pókrocot vagy ködmen darabot, a kit 
szegezhessek az ajtó körül, mert itt csak azt sem kaphatok, s ház hideg, az 
ajtó rossz”.49 Szamosúj vári fogságában sínylődött 1682. április 5-én is, 
amikor Szentmártonmacskásy Macskásy Boldizsár, id. Tholdalagi János 
és András, Daczó János, Harinnai Farkas és Czegei Wass György Belső- 
Szolnok vármegyei nemesek Rosnyai kiszabadításáért folyamodnak. A tö
rök deák és volt portai követ széles nyelvismereteit s diplomáciai jártas
ságát a fejedelmi udvar nem tudta nélkülözni. 1682. október 20-án szaba-
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dúlt, és újból Apafi Mihály fejedelem szolgálatába állott. Szamosújvári 
fogva tartásának ideje alatt török nyelven írt irodalmi alkotásokat fordított 
magyarra.50

Rosnyaival egy időben 1679-ben itt tartották őrizet alatt Wesselényi Pál 
kuruc vezért, aki nem volt hajlandó a felkelők által elfoglalt területeket 
Apafinak átadni. Szilágysomlyóra való szállítása közben, Zsibónál emberei 
kiszabadították.51

A fejedelemkor végnapjaiban fogták le 1684 tavaszán Barcsai Mihály 
tanácsurat, akit Thökölyvel való szövetkezéssel gyanúsítottak. Őt is a sza
mosújvári várba zárták.52

Az utolsó foglyok egyike volt a „nyavalyás” Jósika Imre, akit Szász 
János szebeni királybíró „hamisan elvádolá, hogy Thököly Imréhez járatá 
embereit Törökországban. Megfogák, Szamos-újváratt tárták sokáig, az
után Fejérvárra hozák, hogy megnótázzák... Ott voltam jelen, mikor a di- 
rector ágála nagy fervorral [hévvel] ellene, de semmit sem bizonyíthat. Mi
kor kimenének az allegátió [vita] után, Jósika nagy felszóval azt kiáltá: »Ha 
Isten az égben, s nekem vétkem vagyon, amivel vádoltak abban, szálljon 
tűz le az égből, s itt az ország szeme láttára emésszen meg engemet«. A 
státusok mind elszomorodának rajta, a voxolás is végbemene aszerint, 
amint mondám, megszégyni’té Isten Szász Jánost, Jósika felmene Bécs- 
ben, s ott promotiót [hivatalt] szerze magának.”53

A tűzfegyverek elterjedésével és tökéletesedésével Szamosújvár mind
inkább elvesztette hadászati jelentőségét, s nem tudta betölteni eredeti, vé
delmi funkcióját. II. Rákóczi Ferenc a szerencsétlen zsibói csata után, 
1705. november 11-én Szamosújvárra vonult, de a várat, melynek torony 
alakú bástyái kicsinyek, oldalfalai pedig gyengék voltak, oly szorosnak ta
lálta, hogy rövid ittléte után Bethlenbe távozott.54

Szamosújvár utoljára az 1717. évi tatárbetörés alkalmával nyújtott vé
delmet a környékbeli nemesség és a város örmény lakossága egy részének.

Nem tartozik szorosan a fejedelemkori Erdély eseményeihez, de itt ra
boskodott a kegyetlenségeiről híres B. Dujardin József, akit 1765-ben 
hoztak ide Gyulatelkéről. Az ellene felhozott vádak: feles embereit, cse
lédeit alattomban megölette, eltemettette, megházasult ifjú jobbágyainak 
nejeit meggyalázta. Marosvásárhelyen ítélték fogainak kihúzására, kör
meinek leszedésére és testének négy részre vágatására, s az ország négy 
külön részében való külön-külön kerékbe töretésére. 1781-ben börtöné
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ben, leánya által becsempészett méreg segítségével, önkezűleg vetett vé
get életének.55

A XVIII. század folyamán, a támadások esetén védelmet már nem 
nyújtó vár fokozatosan börtönné alakul. A főkormányszék felteijesztésére, 
II. József király 1785. október 20-án kelt rendeletével a várat börtönné ala
kítja, mely 1787. január 1-én nyitotta meg kapuit, és ez év június 15-én 
hozták ide az első fogolyszállítmányt. De ez már Szamosújvár történeté
ben egy újabb fejezetet nyit meg, mely nem kevésbé bővelkedik izgalmas 
és egyéni sorsokat derékbetörő eseményekben.
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Balázs-Bécsi Attila
történelemtanár, helytörténész -  Szamosújvár

A SZAMOSÚJVÁRI MAGYAR-ÖRMÉNY 
KATOLIKUS TEMETŐ MONOGRÁFIÁJA

Szamosújvár, Armenopolis, Hájákhághkákh, Neuschloss, Gherla... egy 
város, amelynek története elkerülhetetlenül összefonódik egy több ezer 
éves kultúrát hordozó nép történetével. Egy állomás az örmény nép törté
nelmi sorsában. Olyan állomás, ahol eddigi állomáshelyeihez hasonlóan, 
jeleket hagytak, a jeleken pedig értékteremtést, kultúrát, a megújulás ál
landó lehetőségeit, a mindenkori korszerű gazdasági életet, az évszázadok 
szenvedéseiben összeforrt közösséget.

A városban ma már kevés az örmény, ritka az örmény szó. És mégis 
visszajönnek ide azok, akik elmentek, hozzák gyerekeiket, nem tagadják 
meg szégyenkezve szülőföldjüket. A magyarázat egyszerű. Nincs miért 
szégyenkezzenek! Az, aki értéket teremtett, épített, átalakította maga kö
rül a világot, az büszkén tér vissza, mert népének, családjának munkájá
ban gyönyörködhet és gyerekeinek példaként mutathatja fel: itt van egy vá
ros. Mi építettük. Nem kaptunk semmit ingyen. Felépítettük Erdély leg
szebb barokk városát. Erdély befogadott és mi munkánkkal, szorgalmunk
kal, keresztény hitünkkel és kultúránkkal -  ha kellett vérünkkel -  bebizo
nyítottuk, hogy cselekvő, hasznos polgárai vagyunk választott hazánknak.

A történelem, az egyéni sors, akarva-akaratlanul szétszórta a szamo- 
sújvári örményeket. A rendkívülien erős közösségi tudat néha visszahozza 
őket.

És az első út a temetőbe vezet...

A temetőkert

A szamosújvári temető, akárcsak a kolozsvári Házsongárdi, egy törté
neti hagyományaiban erős, összetartó, értékalkotó etnikai közösség, jelen 
esetben az örménység, magyar-örménység történelmi létét bizonyítja eb
ben a városban.
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Egészében kultúrtörténeti érték, amely különböző forrásokat kínál a 
kutatók számára (történelmi, művészettörténeti, családtörténeti, társadalmi
szociális helyzet, az etnikai és nemzeti tudat alakulása-mentalitástörténet, 
a családok mozgásának földrajzi irányvonalai stb.).

Történeti, művészettörténeti, művelődéstörténeti szempontból ki lehet 
emelni a temető egyes értékeit, ahogy az eddigi gyakorlatból látjuk. De a 
korszerű műem-lékvédelem ma már átfogóbb jellegű és művészeti terek
ben gondolkozik. Fontossá vált az építészet történetében mindig is létező 
elv, vagyis a belső törvényeknek köszönhetően összefüggő terek, struktú
rák konzerválása, védelme. Nálunk a temetők szempontjából sajnos még 
hiányzik ennek az elképzelésnek a gyakorlatba ültetése. A temetőművészet 
ismert, de hivatalosan nem nagyon értett és értékelt fogalom. Kiemelünk 
néhány, történelmi vagy művészettörténeti szempontból műemlék jellegű 
síremléket, míg a sírkert összképét, hangulatát nyugodtan megsemmisít
jük (lásd megint a Házsongárdi temető esetét). A szamosújvári örmény sír
kert esetében is fontos lenne megőrizni a sajátos jelleget, kikerülni a stí
lustalan, szellemétől idegen beépítéseket és biztosítani a belső törvényei
vel összhangban levő szerves fejlődést. Műemléktemető, amely egyedisé
gével, belső tartalmával szervesen illeszkedik be városunk többi műemlé
keinek sorába. Már nemcsak pusztán a kegyelet helye, hanem hozzátarto
zik Szamosújvár történelmi arcképéhez.

A következőkben megpróbáljuk nyomon követni történetét és megis
merni e sírkert értékeit, egészében és részleteiben is.

A temető -  mint egész

Az egész közösség értéke. Önmagában hordozza a történelmet, a hely- 
történet bizonyos vonásait, az együvétartozás tudatát, a közös emlékezést, 
a közösség önértéktudatát.

A XVII-XVIII. század fordulóján új lakhelyet szerző közösségnek az 
alapvető intézmények, templom, közigazgatás, oktatás megszervezése mel
lett a temetkezési helyek kijelölésére is kellett gondolnia. Az első ismert 
temetkezési helyek, bevett szokás szerint, a templom körüli cintermek vol
tak. A mostani nagytemplom helyén, mögöt-te terült el a város egyik leg
első temetője. Ide építették fel az első templomot Verzerescul püspök ide
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jében. Ezt a nagytemplom építése közben, 1767-ben lebontották, mivel 
szükség volt a helyre. Különben is, 1724-ben elkészült a Salamon temp
lom, így a híveknek nem kellett tovább használniuk a vár melletti fatemp
lomot. 1748. szeptember 18-án kezdenek neki a főtéri nagytemplom épí
téséhez, és bár használják, felszentelése csak 1804-ben történik. Alatta ta
lálható a kripta, amelyet külön fejezetben ismerünk meg. A templom fel
építése után is használják cintermét. Amint a városi jegyzőkönyvekből is 
kiderül, egy sírgödör ára felnőtteknek 12 forint, gyerek részére 6 forint.

Egy másik temető a Salamon templom cintermében (temetkeztek a 
templomban is), harmadik a város déli részén volt található, a fiú árvain
tézet kápolnája mellett (ma ortodox kistemplom). Ezt az Ázbej család épí
tette. Temetőjét 1786-ban említik. A Salamon templom temetőjét több 
ideig használják, a másikat 1863-ban zárják be.

A cintermek temetői ma már nem léteznek. Valószínűleg az történt, 
mint ami szokás szerint minden cinteremmel. Amikor betelt, felszántották 
és befüvesítették.

Az első nagyobb városi temető az úgynevezett Alsó-temető, a mai gim
názium (Petru Maior líceum) udvarán létesült. Ez a terület akkor üresen 
állott.

Az örmény temetőkön kívül a reformátusok, zsidók és a fegyház rab
jai számára a város keleti felén található domboldalon alakítottak ki temet
kezőhelyeket.

Monográfiánk elsődleges célja a ma is létező magyar-örmény temető 
felmérése. Ennek létesítését 1807-ben határozzák el és 1808-ban nyitják 
meg. A határozat szerint „a lakosság könnyebbségére a vár közelében is 
nyittassák egy temető és abban építtessék egy oratórium, ezen kívül állít
tassák fel egy kereszt”. Ezt az adatot bizonyítják a sírkövek is. A temető a 
fogháztól keletre található, a fogház és az E 576 műút között. Külön sír
kertet alkot, amelynek északi meghosszabbításában található a román te
mető. Ide temették valamikor a fogházban elhunytakat is. Ennek a te
metőnek a legfelsőbb szélén, közvetlenül a temetőt északon lezáró utca 
mellett találjuk Rózsa Sándor síremlékét. A híres és hírhedt betyárvezér 
(akinek szabadcsapatával kalandos kiruccanása volt az 1849-es szabadság- 
harc történelmi eseményeinek sodrában) a helyi börtönben raboskodott és 
itt is halt meg. Rúzsa honvéd, majd Gabányi János tanár úr, végül Posán 
Gábor helyi polgár rakta rendbe mai formájában a síremléket.
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Az örmény temetőt a XIX. század első felétől napjainkig folyamato
san használják. Terjeszkedése dél-észak irányban történt, a bejáratnál ta
lálható halottas kápolnától kiindulva. Első átfogó jellegű felmérése 1957- 
ben történt. Gabányi János tanár úr és Kovrig Károly végezték el ezt a mun
kát főtisztelendő Lengyel Zoltán apostoli kormányzó megbízásából. Rész
letes térképet állítottak össze amelyet közlünk. Munkájuk nyomán felmér
hetjük, milyen veszteségeket könyvelhetünk el az elmúlt 45 év alatt.

Jelenleg döntő többségben örmény-magyar síremlékek találhatók itt. 
A felekezeti keveredés minimális: örmény-katolikus, római-katolikus, ki
sebb számban görög-katolikus, görög-keleti, református.

A XIX. század első felének emlékeiből viszonylag kevés maradt meg. 
Ezek leginkább a temetőkápolna (Szent Kereszt kápolna) körül vannak cso
portosítva. Egy részük eredeti helyén található, a többit ide hozták azért, 
hogy az enyészettől, a földbesüppedéstől megmentsék. Ezek kőszarkofá
gok, földre fektetett kőlapok (egyiket közülük pont a felmérés idején tör
ték ketté felelőtlen egyének). E szétszórt, feledésre ítélt kövek összegyűj
tése érdekében pótolhatatlan munkát végzett Lengyel Akosné. A temető 
nyugati szélén még fel lehet fedezni több összehordott, nagyobbrészt föld
del takart sírkőlapot, kőszarkofágot, faragványdarabokat ebből az időszak
ból. Valószínű, hogy a temető első fele valamikor tele volt ilyen típusú sír
kövekkel. Sokat át is faragtak közülük, több a föld alá került vagy egysze
rűen elvitték a temetőből.

A XIX. század második felében jelennek meg az impozáns márványo- 
beliszkek, oszlopok (nagyobbrészt fekete gránit- és szürkemárványból), 
vasráccsal övezett sírkertek, klasszicista, oszlopos síremlékek, sírkamrák, 
kripták.

A XX. század elején történt törökországi genocídium után több örmény 
család telepedett le Szamosújvárott, ők is ide temetkeztek. Ebben a század
ban jelennek meg a román síremlékek is, vegyes házasságok vagy megvá
sárolt sírhelyek felhasználásával. A második világháború után felhúzott 
emlékhelyek teljesen kirínak a sírkert hangulatos környezetéből, alapanya
guk nagyobbrészt beton, azonos formatípusúak. Sajnos napjainkban az 
ilyen igénytelen, tipizált síremlékek mind nagyobb számban jelennek meg 
és fokozatosan elnyomják a temető eredeti hangulatát. Elég megnézni az 
örmény temetőtől északra fekvő sírkertet, hogy rájöjjünk arra, milyen nagy 
a hasonlóság a panelházas negyedek és a mostani temetők között. Régente
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a temetőt úgy alakították, hogy természetes környezete, a szépen faragott 
kő, a virág, fű, fa és bokor a mindent beborító csend harmonikus egysé
get teremtsen élő és holt, jelen és múlt között és megadja a hangulati ke
retet a befelé fordulásnak, találkozásnak és számadásnak. Most, mint zord 
betonrengeteg zsúfolódnak egymás mellett a teljes ízlésbomlásról árulkodó 
vasbeton lapok, sablonok után gyorsan, célszerűen kiöntött, tipizált for
mákból összehozott sírkövek. Való az, hogy a temető a közösség termé
szetbe írt krónikája. Sajnos a mai temetők nagyon lehangoló képet rajzol
nak elénk mai közösségünkről, nemcsak az ízlés, hanem a holtakkal való 
lelki törődés szempontjából is. Szerencsére az örmény temető még 
megőrizte azt az összhangját, amelyet akkor alakított ki, amikor a program, 
az igény és a művészi minőség még összhangban volt. Ezt viszont, amint 
már említettem, jelentősen veszélyeztetik az újabb, a temető szellemisé
gét figyelmen kívül hagyó beépítések.

A síremlék -  mint rész

A síremlék, mint rész, a temetőkert része, az emlékezéshez, a családi 
közösséghez, a családtörténethez kötődik. A családok szétszóródhatnak a 
világban, de ha erős a családi és közösségi kötelék, őseik sírjait megkere
sik, gondozzák. Ha eltűnnek ezek a kötelékek, őseik sírjai is eltűnnek, em
lékük elenyészik.

A temetőkertben jelenleg létező síremlékekről egy teljes felmérést ké
szítettünk. Összesen 615 síijelet mértünk fel, nagyon sokról fotófelvétel 
készült, amit digitálisan rögzítettünk. Lengyel Ákosné segítségével a Téka 
Alapítvány fiataljai és Pereki Anna tanárnő újrafestették az elhalványuló 
szövegek nagy részét, kijavították a sírj eleket. Ezt a munkát tovább foly
tatjuk.

Terjedelmi okokból a teljes anyag közlésétől eltekintünk. Ugyanakkor 
egyelőre nem foglalkozunk családtörténeti elemzésekkel. A temetőben, a 
kriptában majdnem minden Erdélybe települt örmény család neve megta
lálható, ezért nagy munkába kerül minden kapcsolat, rokoni szál kibontása, 
végigkövetése, minden, a közösség számára hasznos tett megemlítése, fel
fedezése. Ahogy sokan mondják, az erdélyi származású örmény családok 
között mindenki mindenkivel valamilyen fokon rokoni kapcsolatban van.
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A munka ilyen irányú továbbfejlesztése nagyon sok időt kíván, reméljük 
egy újabb, bővített kiadás lehetővé teszi majd ennek közlését is.

Jelen esetben nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több fo
tót közöljünk, mivel a régi síremlékek száma rohamosan fogyatkozik, na
gyon sok a rongálás és a rátemetkezés (pl. a régi örmény sírkőre román fel
irat kerül). A fotók mellett rövid szövegben emlékezünk meg a város né
hány történelmi érdemű szülöttéről.

A síremlékek helyének meghatározása érdekében a Gabányi-Kovrik ál
tal bejelölt parcellák számozását vesszük alapul, tehát a K-NY majd D-É 
irányvonalat követve I-től VlH-ig. E számozás szerint parcellánként bemu
tatjuk a legérdekesebb sírokat. A fotók mellett a sírfeliratokat (olvasható
ságuk szerint) szöveghűen közöljük.

A főtéri Örmény Katolikus Székesegyház kriptáiban található
temetkezések

A főtéri nagytemplom mind méreteiben, mind kivitelezésében hiteles 
képet nyújthat a XVIII. század elején várost alapító örmény közösség 
gazdasági erejéről, vallási és művelődési igényeiről. Az alig több mint száz 
családot számláló közösség impozáns temploma jelzés is lehetett a befo
gadó haza felé. A szent tér kialakítása a közösség igényeinek kielégítése 
mellett jelezhette a megtelepedés véglegességét, a hit erősségét, az örmény- 
ség építő szándékát.

A templom alapkövét 1748-ban rakják le. Tervezője és első építésve
zetői javarészt ismeretlenek. A templom összhangja az osztrák barokk for
manyelvén iskolázott tervezőt sejtet, aki ismerte Hildebrandt, Neumann, 
Fischer von Erlach munkáit. Nem tudjuk milyen lehetett az első változata 
a toronynak, viszont a később felhúzott klasszikus formáival (és barokk 
alaprajzával) jól beilleszkedik a barokk összhangba.

Az első szentmisét 1759-ben tartják, miközben még tartanak a mun
kálatok. 1798-ban szenteli fel Mártonffy József római katolikus püspök. 
Végleges formáját 1804-ig nyeri el Jung József pesti építőmester irányí
tásával.

Nem célunk a templom építéstörténetét, stílusát bővebben taglalni, de 
megemlíthetjük azon feliratokat, amelyek az itteni polgárságról szolgáltat

246



nak adatokat. Például a déli oldalon, egy kis bejárati ajtó felett: „Ez az ajtó 
boldogult Jakabffy Simon és neje Ripszima emlékére készült 1765-ben. 
Örmény időszámítás szerint 1214-ben”. A perselyek feletti örmény nyelvű 
felirat: „Az igazi és könyörületességet érdemlő szegények számára”. A cin
terem nyugati kapujának jobb oldalán a falba erősített emléklap valami
kor a templom mögött, a déli oldalon húzódó épületen volt: „E gyűlésház 
Jézus szent neve társulatának tagjai számára épült f e l ... 1753-ban”.

A székesegyház alatti kripta két részből áll. A templom bal oldalán ta
láljuk a nagyobbikat. Bejárata fölött félköríves barokk szemöldökkő által 
befogott halálfejjel díszített. A vasajtó szamárhátíves kovácsoltvas sor
dísszel rendelkezik. Ebben a kriptában, amely a temetkezések időpontját 
tekintve a legrégibb, 151 személyt temettek el. A sírjelek között nagyon 
kevés a jó állapotban lévő. Legtöbbjük töredezett, nagyrészüket penészré
teg borítja, ami nagymértékben megnehezítette a szöveg kiolvasását. Sok 
síijel hiányzik az eredeti helyéről és törmelékként hever valamelyik sarok
ban, vagy teljesen eltűnt. Ez megnehezíti az ide temetettek pontos számá
nak a meghatározását is.

A bejárattól a jobb oldali fal felé elindulva leltározzuk fel a négyesé
vel egymás fölé elhelyezett síijeleket. A kriptában írt feliratokat a lehetőség 
szerint teljes szöveghűséggel, lehetőleg az akkori írásmód szerint közöl
jük. A szövegeket a helyszínen rögzítettük, majd a számítógép segítségé
vel kinagyított képek alapján kiegészítettük, ill. javítottuk. Az egyes folyo
sóknál igyekeztünk átfogó felvételt készíteni, hogy illusztráljuk a kripta 
hangulatát és az egyes sírok állapotát. Szöveget minden kriptáról közlünk, 
fényképet a jobb állapotúakról.

A kötet tartalmazni fogja továbbá Szamosújvár, mint település rövid 
történetét, a betelepült örmények múltjának rövid ismertetését, továbbá a 
Salamon templomban lévő temetkezéseket, végül a Ferencesrendi zárda
templom örmény vonatkozású sírjelének leírását.

A könyvet -  számos színes fotóillusztrációval -  a Budapest Főváros XI. 
Kér. Örmény Kisebbségi Önkormányzat vállalta kiadni 2002-ben. A kötetet 
Szongoth Gábor gondozza, aki a kötet felelős kiadója is. A fotókat jóma
gam és Szongoth Gábor készítettük, illetve készítjük.

A kötet megjelenését az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye
sület, a IX. kér. Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a TÉKA Alapítvány 
támogatja.
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Sebesi Karén Attila
színművész, á Magyarörmények Romániai Szövetsége elnöke -  Kolozsvár

CÍM NÉLKÜLI NÉGY FLEKK, NÉGY PONTBAN*

1. Néhány perc erejéig egy új hazai szövetségről, civil szervezetről, má
sok szerint akár egy újabb „gittegylétről” szólnék. Előrebocsátom, hogy 
elviselem a fintorokat is néhány kijelentésem kapcsán, társításaimon, de 
végre itt és most nem kell és nem is lehet kerülgetni ama bizonyos forró 
kását, hanem kihasználva a sajtó és más jóhiszemű érdeklődő jelenlétét, 
igenis meg kell próbálni közösen és őszintén kitárulkozni, közös gondja
inkat, teendőinket megbeszélni.

A szóban forgó, különlegesnek mondható civil szervezetről, a Magya
rörmények Romániai Szövetségéről már hivatalos megszületése előtt so
kat beszélünk, beszélnek mások is, jó- és rosszhiszeműen egyaránt. Sokan 
valaminek az ellensúlyozásaként, ellenlábasaként fogták föl merszünket- 
mörszünket. Mások haszontalannak könyvelték el még ötlet korában. Va
lóban, miért és kinek-minek kellett egy újabb szövetség, hiszen van már 
bőven ezekből, kicsitől-nagyig, tevékenytől vegetálóig, érdekvédelmitől -  
taxiállomásokat működtetőig?...

2. Tudvalevő, hogy az 1848/49-es magyar szabadságharcnak több, sőt 
nem is kevés, katonai rangokban sem elhanyagolható örmény származású, 
pontosabban magyarörmény aktív szereplője, mártírja volt. Pár évvel ez
előtt ország-világ emlékezett a 150 éves évfordulóra: egyszer magára a 
szabadságharcra, utána pedig Petőfinkre. Az első megemlékezés-áradatkor 
történt, hogy mai, kettős identitásukat büszkén vállaló hazai és anyaországi 
magyarörmények kiemelten és másokkal egyenrangúan szerettek volna 
megemlékezni az örmény származású magyar honvédekről, tábornokok
ról, egyáltalán mindazokról, akik annak idején nem decire mérték vérkép
letüket a csatatéren. Mivelhogy több, e kettős identitást felvállaló alapít
ványunk, társaságunk létezett már akkor, mindezek külön-külön pályáztak 
imitt-amott az általuk elképzelt rendezvények méltó lebonyolítására. Igen

* amennyiben egy törvényszéki végzés is birtokunkban lenne, majdnem olyan ez, mint a 
lábjegyzetté zsugorodott 1201-es Ajánlás a román-magyar alapszerződésben.
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ám, de a furcsának sem mondható mentalitások ekkor mutatták ki igazán 
foguk fehérjét: az örmények országos szövetsége válaszra sem méltatta a 
kérelmezőket, holott a szétosztásra szánt pénzalapok központi költségve
tésből származtak, tehát a hazai adófizetők, a mi hozzájárulásunkból is. Az 
érem másik oldala talán még kellemetlenebb lehet egyeseknek: a „magyar 
oldal”, a hazai érdekvédelem is fintorogva fogadta a pályázatokat, sőt vissza
utalta volna a kérelmeket az előbb említett örmény szövetségnek, „ti oda tar
toztok” alapon amennyiben valaki-valakik külön nem szolgálnak lábjegyze
tekkel, utcasarki magyarázatokkal miszerint ő, én, ők, mi magyar kultúrán 
nőttünk föl itt, Erdélyben, vezetéknevünk is magyar. Ez volt ama nyomo
rult, magukat feláldozó elődeinknél is, és senki nem tehet arról, hogy ki
sebbségen belüli kisebbségiek voltak és vagyunk. Talán akkor is, de most 
is akadnak olyan embertársaink, sokat látott és olvasott barátaink, akik 
mindebben valamilyen spekulatív önmutogatást, vérképietek fitogtatását, 
egyfajta „cosanostrá”-zást éreznek, látnak. Ha ez így lenne, mutassanak 
nekem itt, Erdélyben, kristálytiszta román, magyar, német, roma, zsidó, 
örmény származásúakat. (De, erről már többen is cikkeztek, morfondí
roztak...)

3. Sok kicsi sokra megy -  tartja a mondás. Igen, jeleztem már, hogy 
hála a fennvalónak sok és egyre több olyan kezdeményezés született és fo
lyamatosan lát napvilágot, amelyek felismerik, ápolják és tovább viszik e 
kettős identitástudatot. Sajnos, a ránk (is) jellemző mentalitást egyesek 
alapvető célul tűzték ki: csakis maguknak, mások nélkül... Ment is egy da
rabig mindez, amig rá kellett eszmélnünk: ahhoz, hogy bizonyos helyze
tekben, szinteken el tudjunk érni egyet-mást, hogy valamivel másként ke
zeljék vállalt kettős identitásunkat, a már meglévő civil szervezetek, meg
tartva mindennemű függetlenségüket, egy nagyobb, átfogóbb „valamibe” 
tömörüljenek. Nos, így vetődött föl eléggé régecskén a szövetség gondo
lata, amely mostmár majdnem valósággá kovácsolódott. És itt engedjenek 
meg egy igen fontos zárójelet, mert két, nagyon fontos szerepet játszó és 
kedves személyt kell kiemelnem a sorból, akik folyamatosan melegen tar
tották ennek a szövetségnek a gondolatát, létrehozását és, akik a most 
Önökhöz szólót föl-fölpiszkálták ábrándozásaiból: dr. Issekutz Saroltáról 
és Bálintné Kovács Júliáról van szó. Külön köszönöm e két hölgy „boszor
kánykodását” az üggyel és velem szemben!
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Kanyarodjuknk vissza szövetségünkhöz. Körlevelek mentek, válaszok 
jöttek, végül letisztult az alapképlet és hét, már igen jól működő és fon
tos közösségi tevékenységet folytató civil szervezetünk állt készen arra, 
hogy alapítója legyen ennek a szövetségnek: Kolozsvárról az Armenia Ör
mény-Magyar Baráti Társaság és az Erdélyi-Kárpát Egyesület, Szamosúj- 
várról a Téka Alapítvány és a Pro Armenia Alapítvány, az erzsébetvárosi 
Örmény Alapítvány, a Csíkszeredái Szentháromság Alapítvány, és nem 
utolsósorban az ördöngösfüzesi Szülőfalum Alapítvány. Jelenleg legfon
tosabbnak tartom a közös, egyeztetett programok kialakítását, de legalább 
ennyire fontosnak az országjárást, újabb szervezetek bévonását, főként a 
„forró” régiókból (Gyergyó, Háromszék, Partium, stb.), megyei fiókszer
vezetek létrehozását és működtetését. Kiemelten szeretnők kezelni az ér
dekegyeztetéseket mind az Örmények Országos Szövetségével, mind pe
dig a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel. Már most felkérjük ez 
utóbbit, hogy fogadja el szövetségünket, valamennyi tagtársunkat, magu
kat kettős identitásának vallókat egyenlő partnerként és jellegzetes hely
zetünket, mivoltunkat ismerje el és támogassa. Mindezek megalapozására, 
tisztázására és a további együttműködések valóra váltására szövetségünk 
folyamatos és mielőbbi tárgyalásokat és egyeztetéseket igényel elsősorban 
a két, említett szövetség képviselőivel.

Külön bekezdésként, de annál nagyobb fontosságúnak tartjuk kapcso
lataink ápolását az örmény rítusú római katolikus egyházzal, főként a gyu
lafehérvári örmény apostoli kormányzósággal, dr. Jakubinyi György érsek 
atyával, apostoli kormnányzóval, akitől mindezidáig is messzemenő támo
gatásban részesültünk és ebben reménykedünk a továbbiakban is. Sajnos, 
egyre sokasodnak negatív tapasztalataink egyházi vonalon is, főleg ha a 
szamosújvári hosszan tartó áldatlan állapotokra gondolunk, de bízunk em
bertársaink józan gondolkodásában és a közös tenniakarásban. Azt viszont 
semmiképpen nem tudjuk elfogadni, hogy magyar érdekvédelmi szerve
zetünk színeiben önkormányzati székbe juttatott, magukat örménynek is 
valló „aktivisták” akadályozzanak tevékenységünkben, hátat fordítsanak 
anyaországi önzetlen támogatóinknak és pecsovicsi alapállásból diszpo
náljanak egy közösség eszmei és anyagi vagyona fölött. Ez ügyben eddig 
is, de ezután hangsúlyozottabban felkérjük az érintetteket és az RMDSZ 
felelős tisztségviselőit, próbálják meg újraértékelni, kezelni az effajta, min
denkinek ártó cselekedeteket.
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4. Végezetül, néhány szót magáról a szövetségről, melynek hivatalos, 
román elnevezésének rövidítése egy ősi, az anyaországban igencsak elter
jedt, szép csengésű férfi keresztnevet rejt magában: A.R.A.M. (Alianta din 
Románia Armeano-Maghiará), vagyis: Magyarörmények Romániai Szö
vetsége. Amint arról már beszéltem a szövetséget hét civil szervezet hoz
ta létre, ezek alapítói minőségükben nyitottak további magán- vagy jogi 
személyek csatlakozására, befogadására. A szövetség a következő célokat 
és tevékenységeket tűzte ki célul:
-  alapvető és általános célja az örmény hagyományok, kultúra megőrzé

se, terjesztése, kiemelten a kettőséget -  a magyarörményt - képviselőt,
-  az interkulturalitás képviselője, támogatója,
-  az általa képviselt szervezetek és tagok tevékenységeinek összehangolása,
-  a több évszázados erdélyi örmény-magyar szociokulturális hagyomá

nyok ápolása,
-  folymatos együttműködés és kapcsolatok ápolása az Apostoli Kormány

zósággal, a szamosújvári örmény ritusú római katolikus egyházzal és 
más, hasonló központokkal,

-  az örmény kultúrát, nyelvet és történelmet oktató tanfolyamok támoga
tása,

-  a magánszemélyek és közösségek elkobzott javainak visszaszerzésére 
vonatkozó tevékenységek koordinálása, támogatása,

-  az erdélyi örmény származású családok beazonosítása, kataszter készí
tése,

-  interkulturális alkotótáborok és nyári egyetemek szervezése,
-  műemlékek, temetők, sírhelyek, templomok, múzeumok, emlékhelyek 

felleltározása, ápolása, védelme,
-  különböző szociális és keresztény tevékenységek támogatása,
-  a szamosújvári Világositó Szent Gergely rendezvénysorozat szervezése, 

támogatása,
-  erdélyi kulturális turizmus terjesztése, támogatása,
-  hasonló, kettős identitást felvállaló szervezetekkel kiemelt kapcsolatok, 

közös programok,
-  az örmény kultúrát terjesztő kiadványok megjelentetése, szemináriu

mok, konferenciák támogatása,
-  a témakörben tevékenykedő személyek, elsősorban fiatalok anyagi tá

mogatása, ösztöndíjak, szociális segélyek formájában,
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-  az erdélyi örmény-magyar családokra vonatkozó genealógiai tanulmá
nyok, kiadványok megjelentetésének támogatása,

-  kettős identitású személyek adatbázisának folyamatos aktualizálása,
-  interkulturális központ létrehozása a specifikus hagyományok ápolására, 

terjesztésére,
-  múzeum, vendégház, dokumentációs központ létrehozása, működtetése,
-  időszakos hírlevél megjelentetésének támogatása, folyamatos audiovi

zuális arhiválások,
-  évente megrendezésre kerülő Magyarörmény Kulturális Napok szerve

zése, támogatása,
-  díjak létrehozása, adományozása.

Röviden, mogyoróhéjban ennyit a szövetségről, gondjainkról-bajaink- 
ról... Aki csak teheti támogasson bennünket és várjuk új tagjainkat is nagy 
szeretettel, a mostmár, reméljük, napokon belül hivatalossá is vált szövet
ségünkben.
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Kolozsi Gergely István
nyugdíjas jogász -  Kolozsvár

EGY SZIMPATIZÁNS TALLÓZÁSA
AZ ERDÉLYI ÖRMÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ EMLÉKEIBŐL

Amióta eszemet tudom, már zsenge gyermekkoromtól ámuldozva hall
gattam és raktároztam el emlékezetembe jó szüleim érdekes elbeszéléseit, 
s a még náluknál is öregebbek élményszerű történeteit, meséit. Főleg a ré- 
ges-régi történelmi múlt romantikus esetei vonzottak, amelyeknek nyomai 
majd minden írásomban jelen vannak.

Hosszú életem meglehetősen rögös útján mindig nyitott szemmel és 
nyitott füllel jártam. A Teremtő olyan memóriával áldott meg -  melyet ta
lán a jó anyámtól örököltem -, hogy rég múlt eseményekre is úgy emlék
szem, mintha csak tegnap hallottam vagy láttam volna. Mert bizony a le
pergett sok-sok évtized során annyi színes és -  valljuk meg, néha -  szín
telen eseménynek voltam tanúja, annyi emlék halmozódott föl agyteker- 
vényeimben, ebben a képzeletbeli archívumban, hogy ha mind 
előszed(het)ném őket, tán még száz kötetben sem fémének el. Kalandos 
életem útján ezeket az együtt élő nemzetiségek életéből (is) összegyűjtö
gettem, a magyarok mellett tehát örmény, román, zsidó és cigány honfi
társak történeteiből is tallóztam. De amint mondani szokás: a tudásból, 
amit csak lehet, az ember ne vigye a sírba, hanem hagyja hátra tanulságul 
az utódoknak; mesélje el fiainak, unokáinak, környezetének, hadd adják 
aztán ők is tovább, de még ennél is jobb, ha írásban is rögzíti.

No de itt és most lépjek át in médiás rés, vállalt feladatom témájára, 
az erdélyi örménymagyarokhoz fűződő ismereteim, emlékeim világába.

Egykor én is, szüleim is majd minden örmény családot ismertünk Sza- 
mosújváron, de még a környékén is, sőt, sok családnak a történetét is tud
tuk. Ám nem volnék igazságos sem magammal, sem Önökkel szemben, 
ha elhallgatnám, hogy ismerettáramat e téren nagymértékben kedves em
lékű jó barátomnak, Gabányi János (1910. április 7. -  1996. május 6.) sza- 
mosújvári tanárnak is köszönhetem, tőle is sokat tanultam, és még sok más 
szamosújvári történettudóstól, akiknél jobban aligha ismerhette valaki az 
erdélyi örménymagyarok múltját. Merem állítani, hogy Gabányi tanár úr
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múlhatatlan érdemeket szerzett az örménymagyar történet adatainak össze
gyűjtése terén. O mondogatta nekem olykor: „Nincs elveszve az erdélyi 
magyarörmények múltja, ameddig magyar testvérek élnek e földön.” Eb
ben az emberben olyan nemes magyarörmény szív dobogott, hogy sok kis
hitű magyar példát vehetne róla, talán még ma is.

Jómagam 1920-ban születtem Kolozson, amely helység 1916-ig, több 
mint 600 éven át virágzó, gazdag kisváros, bányaváros volt, mindaddig, 
amíg a sóbányák működtek. Az örmény gyökerek itt is bőven fellelhetők, 
mint Erdély sok más nevezetes településén. Az örmények, ahol csak éltek 
a magyar hazában, társadalmi, katonai és politikai téren mindenütt beírták 
nevüket a magyar nemzet történelmébe. Kolozson is, legalább három hí
res örmény családot tart számon írásban is az emlékezet. Az egyik az egy
kori kolozsi főkapitány, Zebulik is, akinek több mint 200 hold birtoka is 
volt, tágas udvarházzal, s a határban szép, híres tanyája, ahol a birtok nagy 
része feküdt. Ezen épületek nyomai még most, az államosítás után is áll
nak. A tanya híre a kolozsi és környékbeli nép ajkán úgy él ma is, mint a 
Palló tanyája. Ugyanis a Zebulik lányát Palló nevű gazdatisztje vette fel- 
e-ségül, s ő vezette a gazdaságot a szomorú emlékű államosításig. Ez a 
Palló édes unokatestvére volt Palló Imrének, akit a magyar kultúrtörténet 
úgy tart számon, mint ritka szép hangú énekest. A Zebulik életéhez kap
csolódik Kolozson nem egy legendás -  de valós -  esemény is. Emlékét a 
kolozsi temetőben a katolikus sírhelyek között egy impozáns kripta őrzi. 
De ott élt a másik híres, jómódú értelmiségi család is, a Kucsek család, 
melynek utolsó leszármazottai nyugdíjba vonulásukig tanítónők voltak a 
katolikus felekezeti iskolában. Margit és Irma idős hajadonokként haltak 
meg Kolozson, mindketten meghaladták: a 90 évet. Emléküket nemcsak 
szép udvarházuk őrzi, melynek ugyan már más tulajdonosa van, hanem 
rangos sírkő is a katolikus temetőben. Az idősebbek között vannak még 
olyanok, akiket nebulókorukban nemcsak a betűvetésre, de hazafias éne
kekre is tanítottak. Aztán ott élt a nem kevésbé hírneves tisztelendő úr is, 
Lukács V. atya, a katolikus egyház hajdani híres plébánosa, aki haláláig 
szolgálta a templomot. Az ő emlékét is őrzi szép nagy udvarháza, amely
nek tulajdonosa most az én egyik unokatestvérem, Balogh Attila. E tágas, 
hétszobás udvarház mellett egykor tekintélyes birtoka is volt a családnak. 
Neki is drága márványsírkövet emeltettek a hálás utódok, melyet az örö
kösök egyszer el akartak ugyan adni, de az egyház megakadályozta. Egy
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kori házában találtam meg nem is olyan rég saját kezű feljegyzését, mely
ben ez áll: 1910-ben volt Kolozsnak 1125 katolikus híve, 854 református, 
270 unitárius, 976 görög katolikus, 865 görögkeleti, 41 zsidó és mások, pl. 
55 cigány is. A városnak összesen 4130 lakója volt, ebből 2330 magyar. 
A katolikus egyháznak több mint 70 hold földje volt. íme, e néhány adat
ból is kitűnik: hogy egykor szülőhelyemen is mély örménymagyar gyöke
rek léteztek.

1925-ben jó szüleim kényszerűségből elhagyták Kolozst, mert édes
apám a gazdálkodás mellett nagykereskedői vállalkozásba fogott, mely
be sajnos belebukott, lassan egész vagyona ráment, így kénytelen volt más 
megélhetés után nézni. 1925-ben az aranyosgerendi 1000 holdas minta
gazdaságban „lófogat”- mindenesként (amolyan ispánféleként) gazdasági 
szakember lett, agronómus funkcióban, aki a gazdaság harmadik emberé
nek számított. A vezetőség egy adminisztrátor-igazgatóból, egy főköny
velőből és édesapámból állt. Marthiny igazgató is örmény származású volt, 
aki nagy hozzáértéssel vezette a kiterjedt gazdaságot, de 1930-ban felté
telül azt szabták nekik, hogy csak úgy tarthatják meg állásukat, ha áttér
nek az ortodox vagy görög katolikus vallásra. Mikor a gondolkodási idő 
lejárt, és sem édesapám, sem az igazgató nem volt hajlandó vallást változ
tatni, felmondtak nekik. (Pedig, hej, de jó zsíros állás volt!) Mindketten új 
megélhetés után kellett nézzenek. Egy tordai ismeretsége alapján édesapám 
egy 200 holdas birtokot bérelt ki Boncnyíresen, mintegy 4-5 km. távolságra 
Szamosújvártól. E birtok az 1925-26-os években került két magas rangú 
román ember tulajdonába; azelőtt egy eladósodott örmény volt a gazda. Ott 
is élt egy jómódú család, Leményiék, akiket a falu lakói örményeknek tar
tottak.

No, ekkortól kezdett terebélyesedni az örményekkel való kapcsolatunk, 
főleg azért is, mert édesapám nemcsak gazdálkodó volt, hanem vásáros 
ember is, állatokat adott és vett. Mivelhogy a bérlet csak egy évre szólt, s 
a tulajdonosok nem voltak hajlandók meghosszabbítani a szerződést, 1930- 
ban egy szamosújvári banktól Szamosújvár-Kérőben bérelt egy 30 holdas 
területet, szép udvarházzal és gazdag melléképületekkel. Ez a birtok is ör
mény tulajdon volt részben, csak az első világháború után csúszott át a 
bank kezébe adósság miatt: elperelték. Édesapám előtt nem voltak isme
retlenek a szamosújvári örmények sem, mert már régebben is megfordult 
a szamosújvári nagy vásárokban, jócskán volt már ismerőse, pl.:a Placsin-
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tár család és mások is. Kérőben két híres örmény családnak volt birtoka: 
a Karácsony és az Urmánczi családnak. A Karácsony családból szárma
zott a kiváló festőművésznő, Karácsony Emmy, aki Kolozsvárt élt és al
kotott, és nemcsak képeket festett, de írt finom líraiságú verseket is, s cso
dálatos ihletettségű prózát is (Virághegy, 1974; Gyermekkorom igaz me
séi, 1976.). A Karácsony családnak Kérőben nemcsak birtoka volt, de szép 
udvarháza is. E birtokrész nevét a kérői határ ma is úgy őrzi: a Karácso
nyi tábla.

Az Urmánczi családnak a 18/1991-es törvény alapján sikerült 10 ha. 
földet visszakapnia Kérőben.

Az államosításig Szamosújvárt az Urmánczi családnak volt a legna
gyobb fűszerkereskedése, ahol Bogdánffy Huba is inaskodott. Szüleim, sőt 
jómagam is állandó vásárlói voltunk. A család két fia vitte tovább emlé
küket: Pista és Gabi, akikkel szoros barátságban állottam. Gabi az ősi ház
ban lakik most is. Maga a ház 1795-ben épült, barokk stílusban, s még min
dig kitart, a második utca 5. szám alatt. Gabit, aki régi kenyeres pajtásom, 
mindig felkeresem, valahányszor Szamosújvárra megyek. Bankinspektor
ként ment nyugdíjba. Pista a Zsíl-völgyi Bányamémöki Egyetem pro
fesszora volt Petrozsényben, csak pár éve hunyt el. Nagy műgyűjtő híré
ben állott. Főleg a nagybányai festőművészek alkotásait igényelte, de más 
neves hazai magyar művészek képeit is gyűjtötte. Többször megfordultunk 
egymás házában. Gyűjteménye valóságos kis múzeum volt, melyet -  tu
domásom szerint -  fia örökölt, és méltó módon gyarapítja a becses gyűj
teményt.

Egy alkalommal Urmánczi Gabi a következő érdekes esetet mesélte el, 
amely ősi családjuk történetéhez is kapcsolódik. „Szamosújvári dédapám
mal együtt a régi örmények Aranyos Urmánczinak neveztek bennünket. E 
ragadványnév onnan van, hogy dédapámnál üstszámra állt az arany a pin
cében. Még hangsúlyozottabbá vált ez az 1848-49-es évek után, attól 
kezdve, hogy Urbán, az osztrák csapatok vezére rászabadította Désre a na
szódi granicsár oláhokat, akik Szamosújvárt is igyekeztek megsarcolni, 
mint Kossuth híveit. A naszódi granicsárokkal (akiket Marié Terézia ruhá
zott fel kiváltságokkal) érkezett egy rablóvezér is, bandájával együtt, az 
osztrákok oltalma alatt: Kurtán Gázsia. Ők azután az osztrák katonák tá
mogatásával a mai Kérő-fürdő fölötti hegyre ágyúkat állítottak fel, és lö
vetni akarták a templomot, ha nem fizetnek az örmények váltságdíjat. A
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városatyák egy bizottságot alakítottak, hogy kialkudják a váltságdíjat. A 
tárgyalás egy osztrák tiszt és a rablóvezér jelenlétében történt. Megállapod
tak egy üst aranyban, annak fejében, hogy ne lőjék a templomot. Vakar- 
gatták is a városatyák a tarkójukat, hogy honnan teremtsék elő az üstnyi 
aranytallért. Erre azt mondta dédapám: No, egyet se búsuljatok, polgártár
saim, megoldom én ezt a kérdést; van nekem egy üst aranyam, sőt még 
több is. Aztán leleményesen sebtiben készíttetett egy kupa nagyságú üs
töt (ami Szamosújvárt 1,5 liter volt), azt megtöltötte aranypénzzel, s a kül
döttség élén elvitte az ellenség vezéréhez. Ott így szólt: Tessék, félelme
tes uraim! Itt van az üst arany, amit kértek! Azok csak nézték kiguvadt 
szemmel az üst aranyat; majd a dühtől kivörösödött rablóvezér így kiál
tott fel, az osztrákokkal együtt:

-  Ez egy üst arany?
-  Igen, uraim, ez egy üst aranypénz -  mondta dédapám -, mert az al

kuban nem volt benne, hogy mekkora üst legyen.
Erre az osztrák tiszt és a rablóvezér összenéztek, nagyot nyeltek, s fe

nyegetően elvonták a szájukat mérgükben, hogy a ravasz örmények miként 
jártak túl az eszükön. De bosszúállásra már nem jutott idejük, mert nyo
mukban voltak Bem tábornok hadai, szaladniuk kellett.”

Ennek emlékére aztán, oda, ahonnan lövetni akarták a templomot, a 
szamosújvári örmények egy nagy keresztet állítottak, hogy emlékeztessék 
a várost az esetre, és a szerencsés szabadulásra. Ez a kereszt még a II. vi
lágháború után is ott volt (nem tudom, még megvan-e?), de sokan isme
rik a történetét.

1934-ben rövid időre beköltöztünk szamosújvári házunkba, melyet ab
ban az évben vásároltak szüleim. De már 1935-ben kiköltöztünk Szamos- 
jenőbe, mivel édesapám mindig a nagy gazdaság híve volt, ahol sok álla
tot lehetett tartani, ez viszont Szamosújvárt nem volt lehetséges -  No meg 
azért is, mert soha nem mondott le az állatokkal való kereskedésről, bár 
kisebb mértékben űzte. Ebben segítette a nagybani gazdálkodás. így ke
rültünk aztán a híres örménymagyar László Gyula birtokára Szamosjenőbe, 
aki az I. világháború után, mikor a földreformmal birtokának több mint fe
lét elvették, lemondott a gazdálkodásról. A megmaradt, valamivel több, 
mint 70 holdnyi földjét kiadta bérbe és felesbe a falusi parasztoknak. A haj
dani nagygazdaságot „illusztrálta” az a tágas kúria és istálló, amelyben 
egykor több mint száz darab jószágot lehetett elszállásolni: szarvasmarhát,
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lovakat és más állatokat, plusz a négyszobás gazdatiszti lakás, ahová szü
leim költöztek be. Itt édesapám 20-25 hold földet bérelt, melynek egy ré
szét felesgazdaként művelte. Míg az ősi László-birtok egyben volt, meg
közelítette a 6-700 holdat -  mesélték az egykori falusiak. Miután az I. vi
lágháború előtt a három testvér között felosztódott a föld, Szamosjenőben 
Gyulának, bent Nagyiklódon Lászlónak és Mártonnak jutott; mindegyik 
szép, tágas udvarházzal és gazdasági épületekkel. A László gazdaságnak 
az istállói több mint 100-150 szarvasmarhát, lovat, disznót és 2-300 ju
hot is be tudtak fogadni. Mindhárom testvér bent lakott Nagyiklódon. 
László országos hírű méhész (is) volt, fizetett szakméhésszel kezeltette 
a méhest, de maga is kitűnő méhész-szakember volt. Tudományos mun
kái jelentek meg az Erdélyi Méhészegyesület kiadványaiban. Méhese 
(több mint 100 kaptár) 1932-ben ment tönkre, az akkori nagy árvíz pusz
títása révén.

László Gyulát a falu népe az akkori, mindennapi köznyelven „Dom- 
nisoru Gyula” néven emlegette, mert sokáig agglegénykedett. Nősülése az
tán jó későre!-, nagy port kavart fel, főleg a katolikus egyház kebelében. 
Oka, hogy mint nagybácsi vette feleségül egyik testvérének a leányát, aki 
az I. világháború után két gyermekkel maradt özvegyen, a gyermekeknek 
pedig ő volt a keresztapjuk, legalábbis így beszélték az akkori emberek. 
Mindez azért történt így, mert a két gyermek hallani sem akart arról, hogy 
anyjuk máshoz menjen férjhez, mint keresztapjukhoz; már csak vagyoni 
érdekből is. Az egyházi esküvőt végül pápai engedélynek kellett jóváhagy
nia, mert a házasság vérfertőzésnek számított, de Gyula nem is azért vett 
magának feleséget, mert hiányát érezte, csak amúgy, a család kedvéért...A 
feleségnek, Ilus nagyságos („naccságos”) asszonynak szabad mozgástere 
volt a szórakozás terén, kedve szerint élvezhette az életet, már csak a nagy 
korkülönbség miatt is -  amit meg is tett.

Szamosjenőben élt a híres, vidám kedvű, mulatós Dajbukát Ferenc ma
gyarörmény is, mint tekintélyes földbirtokos. Két fia közül az egyik, az if
jabb Dajbukát Ferenc fogorvos Kolozsvárt élt halála napjáig. Nagy mű
gyűjtő is volt; a nagybányaiak mellett sok más értékes festmény is díszí
tette lakását. Persze volt is honnan inspirálódnia, hiszen a nagynevű Mik- 
lóssy Gáborhoz kebelbarátság fűzte, akiben szintén csörgedezett vala
mennyi örmény vér is. Köztudott volt, hogy Erdélyben Miklóssy rendel
kezik a leggazdagabb univerzális műgyűjteménnyel, kezdve az antik bú
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toroktól, a leghíresebb festőművészek alkotásáig, de nem hiányoztak a 
gyűjteményéből a mesterhegedűk sem.

No, ez a Dajbukát Ferenc földbirtokos, ha kedve kerekedett-olykor- 
(nem is ritkán!), behajtatott béresével egy-két pár szép, hízott ökröt a nagy
vásárra. Aztán, amint a pénzt a bukszájában tudta, mulatós örmény bará
taival beült a híres, szintén örmény -  Korona -  vendéglőbe, és amíg az ök
rök árából tartott, szórakoztak, mulattak a szépasszonyok társaságában, 
mert Móricz Zsigmonddal vallotta: „nem élhetek muzsikaszó nélkül”. Az 
I.világháború előtt -  ha igaz -  , míg a „Nótás Kapitány” is Szamosújvá- 
rott élt, páratlan örömmel látta őt is a mulatós társaság kis csapatában. A 
„Nótás Kapitánynak” titkos szerelemből egy természetes lánya maradt Sza- 
mosújvárt: Lengyel Annuska néven, aki később a híres Pongrácz fiúknak 
volt az anyjuk. Na, de ment is aztán „posta” haza a feleségnek, hogy íme, 
a Feri „naccságos úr” miként él Szamosújvárt azóta, hogy több mint egy 
hete hiányzik otthonról. Ám az okos, értelmes nemeslelkű, megértő fele
ség erre így válaszolt: „Nem baj drágáim, csak Ferike egészségesen kerül
jön haza. Hiszen a közmondás is azt tartja, hogy ,aki a jó bort, a muzsika
szót és a szépasszonyokat szereti, rossz ember nem lehet.” Aztán van még 
a pajtában ökör is, ló is, hadd élvezze az árát”. A családot személyesen is
mertük, mert édesapám is, ők is, többször is megfordultak egymás udvar
házában.

No, de lépjünk egy faluval fentebb, Esztevénybe, mert onnan lesz a le
gérdekesebb mondanivalóm, ahol a híres Bogdánffy földbirtokos lakott.

Attól a naptól, hogy Szamosjenőbe költöztünk, közeli ismeretségbe ke
rült vele édesapám, László Gyula révén is. Bogdánffy László hetenként 
egyszer-kétszer bekocsikázott Szamosújvárra, olyankor mindig a kapunk 
előtt haladt el. Fájós lábú ember volt, ezért csak ritkán járt gyalog, de te
hette is, hogy kocsin járjon, hiszen 250 holdnyi vagyona bírta a költeke
zést.

Amikor befordult a kapunkon, jóapámmal hosszasan elbeszélgettek 
gazdasági kérdésekről és más egyebekről is. A Bogdánffyak egyáltalán 
nem voltak szűkmarkúak, sőt, bőkezűen adakoztak a katolikus egyház ré
szére is. Ennek emlékét több helyen is őrzik, Szamosújvártól, Désen át Ko
lozsvárig is. Például az óvári Ferences templom Mária oltárát, Kolozsvá
ron Bogdánffy Margit ajándékozta az egyházközségnek. Az 1723-ban épült 
szamosújvári örmény Salamon-templom két oldalsó kápolnájának építé
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sére és a szentélyek berendezésére 1899-ben az adakozók között ott talál
juk a Bogdánffy István nevét is, 100 aranykoronával járult hozzá.

Egy napon az esztényi Bogdánffy István valamiféle gazdasági gépek 
megvásárlására hajtott be udvarunkra, László Gyulával együtt. Beszélge
tés közben apám azt kérdezte tőle: „Mondja Bogdánffy úr, mivel magya
rázható, hogy ön a hat fiának nevét a magyar honfoglalók vezéreitől vet
te? Éspedig sorjában így: Huba, Bende, Csaba, Botond, Álmos, Töhötöm.” 
Mosolyogva válaszolta: „Valószínű, hogy ha a hetedik fiú is megérkezik, 
ő Lehel lett volna.” Apám így folytatta:

-  Én eddig még a legmagyarabb családokban sem hallottam, hogy fi
aikat sorjában ilyen nevekre keresztelték volna.

-  Ez színtiszta igazság - mondta Bogdánffy, de az is igaz, hogy ez a 
hír bejárta Esztevénytől Budapestig az egész térséget, hogy íme, egy ma
gyarörmény lepipált sok nemes magyar családot. Emiatt még egyes román 
pópák is rosszallóan csóválgatták a fejüket, akik román sógorom ismerősei 
voltak - mondta határozott arccal -, miközben dús, mellig érő szakállát 
meg-megsimogatta. Aztán, amint belemelegedett a beszélgetésbe, így foly
tatta tovább: „Tudja meg Gergely Bátyámuram, hogy ez az elhatározásom, 
hogy fiaimat e nevekre kereszteljem, ezer év tanulságainak távlatából ér
lelődött meg bennem, mert annak történelmi gyökerei voltak. Hiteles 
kútfőkből merített adatokkal lehet bizonyítani, hogy az örmények eredeti 
ázsiai hazájukban is, egykor a magyarokkal szoros kapcsolatban állottak. 
És az is köztudott, hogy az örmények közül sokan csatlakoztak a Kauká
zus terein átvonuló, új hazát kereső, bátor, vitéz magyarokhoz. Derekasan 
végigharcolták ők is a honfoglalás küzdelmeit, akárcsak azok az örmény
magyarok, akik az 1848-49-es szabadságharcban neves tisztek, táborno
kok voltak, például Kiss Ernő tábornok, aradi vértanú, és mások is, akik 
nevüket aranybetűkkel írták be a magyar nemzet történelmébe. A magyar 
honfoglalás magasztos munkájában résztvevő örmények a letelepedés után 
jutalmul különféle szabadalmakat, jutalmakat, birtokokat kaptak a vezé
rektől, s még tovább is, az Árpád-ház soraiból származott királyok alatt. 
Erről a magyar krónikákon, kódexeken kívül számos magyar helységnév 
is tanúskodik, melyeket egykor lakóik az örményekről neveztek el. Őseim 
szájhagyománya szerint, azok közt az örmények között, akik a honfoglaló 
magyarokkal érkeztek, a Bogdánffy család akkori képviselői is jelen vol
tak, de az évszázadok viharai alatt nagyon megfogyatkoztak, a megmara-
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dottak pedig, minthogy nagyon rokonszenveztek a magyarokkal, hozzájuk 
atyafiúi és sógorsági kötelékek (is) fűzték, megmagyarosodtak. Talán 
ugyanúgy, mint a mostani magyarörmények, itt, Erdélyben. Ezért is, érzem 
én is magamat most már igazi magyarnak, mert génjeimben, a véremben 
az akkori örmények és magyarok örökségéből is vannak összetevők. Meg
lehet, hogy a történelmi kutatás nemsokára fel fogja lebbenteni azt a fátylat, 
mely az egykor itt élt ezredéves ősöket takarja. Amint azt is hiteles ada
tokkal fogják majd feltárni, hogy az örmények Óromániának egyes tarto
mányaiban előbb telepedtek meg, mint az oláhok, s talán majdnem ugyan
akkor, mint a honfoglaló magyarok.

Aztán így folytatta szavait:
-  Azok az örmények, akik jelenleg Erdélyben élnek, később beköltö

zött örményeknek a leszármazottai. A legtöbben ezelőtt mintegy 200 év
vel lépték át az akkori magyar határt. Kegyetlen üldözéseknek voltak ki
téve Moldvában: előbb vallásukért, majd nemzeti nyelvükért és hagyomá
nyaikért üldözték őket. Rá akarták kényszeríteni őket, hogy térjenek át az 
ortodox szertartásra, templomaikat kirabolták, drága ékszereiktől megfosz
tották, a püspököt, papjaikat börtönbe vetették. Gyermekeiket kényszerűen 
újrakeresztelték ortodox vallásra, és kötelezték őket, hogy halottaikat is e 
szertartás szerint temessék. Pedig az örmények igyekeztek alkalmazkodni 
az adott helyzethez, ekkor vették fel sokan az oláh neveket, mint: Placsin- 
tár, Nyegrutz, Kapdebó, Bogdán stb.

Amikor Apafi Mihály beengedte őket országába 1672-ben, azt is meg
engedte, hogy az ebesfalvi kastély körül várost építsenek maguknak. A 
História Transilvanie szerint az örmények tömegesen Erzsébetvároson, 
Besztercén, Gyergyószentmiklóson, Mikeházán, Görgényszentimrén, Fel
faluban, Petelén és Szépvízen telepedtek meg.

Álljon itt néhány adat arra nézve, hogy az örmények hamarabb érkez
tek Moldvába, mint maguk a románok:

-  1064-ben a szeldzsuk törökök feldúlták az 1001 templomról híres bi
rodalmi fővárost, Anit. Az újabb támadásoktól való félelem váltotta ki az 
első meneküléshullámot. A Lengyelországban és Moldvában a tatár ura
lom alatt elszenvedett magaláztatások tovább kergették az örményeket. A 
harmadik hullám az Ani teljes pusztulását okozó, 1313-ban bekövetkezett 
földrengés következménye volt. Az első örmény telepesek, Ani arisztok
ratái 1395 előtt érkeztek Moldvába. Egyébként Jászváros (Iasi) első írásos
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emléke egy örmény felirat 1395-ből. Ureche krónikáját olvasva pedig meg
lepve vehetjük tudomásul, hogy a törökverő Ion Voda személyében éppen
séggel örmény származású fejedelem ült Moldva trónján.

A török befolyás alatt álló Vasile Lupu uralkodása idején mind a fő
urak, mind a lakosság körében kezdtek az intolerancia jelei mutatkozni az 
örményekkel szemben. Ez a pogrommal fenyegető állapot késztette őket 
az Erdélybe való menekülésre.

De térjünk vissza Bogdánffyhoz. Mellig érő dús szakálla volt, amely
től kényszerűségből vált meg 1937-ben. A bonchidai nagy vásárba igyeke
zett kocsiján, amikor egy kisebb csoport légionárius fiatal tartóztatta fel, 
akik a szakálla miatt zsidónak nézték. (1937-ben már javában folyt a zsidó- 
ellenes mozgalom az országban.) Se szó, se beszéd nekiestek, szakállánál 
fogva leráncigálták a kocsiról, és kegyetlenül ütlegelni kezdték. Már több 
sebből vérzett, mire rémült szolgája végre magához tért, és felkiáltott: „Ne 
bántsátok, ne üssétek, hisz ő nem zsidó! Ez egy örmény ember!” Erre a 
verőlegények eliszkoltak. Bogdánffy jó pár nap múlva kiheverte ugyan a 
verés nyomait, de addig ki sem ment az utcára, míg a szakállát le nem vá
gatta, mert nem akart még egyszer így járni.

A sors iróniája, mondhatni furcsa fintora, hogy ennek az ízig-vérig ma
gyarörmény ember leánytestvérének a méhéből származott egy fiú, aki az 
egyik legnagyobb magyargyűlölő lett: a ma is élő Raoul Sorban.

No, de búcsúzzunk a Bogdánffy családtól és Esztevénytől, s térjünk 
vissza kissé Nagyiklódra. Mint már említettem, Nagyiklódon lakott a há
rom László testvér. Az 1940-es változás után a három László család elhatá
rozta, hogy megpróbálják a hajdani nagyurak nemtörődömségéből származó 
hibákat helyrehozni, hogy a sorvadó magyarságot kissé felszaporítsák. így 
kezdett épülni egy református templom és egy kis római katolikus kápolna. 
A római katolikus istenháza építésének több mint 80%-át a három magyarör
mény család finanszírozta, de besegített a Bogdánffy és a Dajbukát család 
is. A kápolna 4 év alatt elkészült, ám 1944 után hívei mind elmenekültek, 
csupán László Gyula tartott ki feleségestől a templom mellett, életük végéig 
ott maradtak. Haláluk után a kápolna-templomra lakat került.

A László család kriptáját lebontották, mert illetéktelen kezek elkezd
ték rongálni; a koporsókat a hozzátartozók újratemették a kápolnába. Ké
sőbb ide temették László Gyulát is, feleségével együtt. A kápolna 1989 után 
valamilyen úton-módon átcsúszott a görög katolikusok kezébe.
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Magyarörmények Kisiklódon is laktak abban az időben, amikor szü
leimmel Nagyiklódon laktunk. Ott élt a híres szamosújvári, gazdag Kheul 
család egyik fia, aki ott levő kis birtokán gazdálkodott. Ugyancsak itt la
kott a hírneves Görög család is.

Feltétlenül meg kell említenem még egy másik derék magyarörmény csa
ládot: Szamosújváron még ma is sokan tudják, hogy ott élt az ismert szóda
vízgyáros Móritz család. Sajátos színfoltot jelentett a városkában, hiszen csak 
ők termelték a szódavizet, mely a jó fröccshöz elengedhetetlen kellék volt.

AII. világháború után Szamosújváron élt hosszabb ideig dr. Báder ál
latorvos, orvosi laboratóriuma röntgengéppel is fel volt szeretve, az álla
mosításig magánrendelőt is működtetettet. Felesége örmény származású 
volt, a közismert Urmánczi család közeli leszármazottja.

A kisvárosban élt a legendás hírű Papp Miklós családja; nagyon gaz
dag örmények voltak. Az egyik kései unoka, Papp Culi, ahogy a szamosúj- 
váriak becézték, az államosítás után már csak fuvarozásból tengette éle
tét. Az ő dédapja oly gazdag volt, hogy azt sem tudta, mit kezdjen a sok 
aranypénzzel. Ekkor nagyszerű ötlete támadt: elhatározta, hogy ország-vi
lág csodájára pipázó szobáját aranytallérokkal parkettezteti ki. Azonban 
ehhez hatósági engedélyre is szüksége volt. Igen ám, csakhogy a kancel
láriában sem estek épp a fejük lágyára, és megadták az engedély, azzal a 
kikötéssel, hogy nem lapjára, hanem csak élére szabad rakni a tallérokat. 
Nos hát éppen annyi aranya nem volt, így elállt a tervétől. Persze tudták 
azt nagyon jól az osztrákok, hogy ha megengedik, hogy lapjára rakják a 
tallérokat, akkor a pipázgató örmények őfelsége pofalemezén fognak ta- 
picskolni, mert ezeken a tallérokon ott díszelgett a császár képmása, me
sélték huncut mosollyal az öreg szamosújváriak.

Befejezésül hadd említsek meg még két anekdotát:
Amikor az örmények még mosolyogtató zsargonnal beszélték a ma

gyar nyelvet, egy alkalommal így szólt egyik örmény a másikhoz: „Hunn 
mész te Bogdán?” Mire a másik ekképpen válaszolt: „Te marha! Te nem 
látsz, én gyüvök, nem menyök”

A másik eset:
Vonaton utazott egy gazdag örmény és két magyar tanító. Az egyik ta

nító így szólt a másikhoz: „Látod, kolléga? Ezek az örmények olyan gaz
dagok, hogy majd felveti őket a sok pénz! Pedig hidd el nekem, még szá
molni sem tudnak tökéletesen.”
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Erre az örmény kivett a kabátja zsebéből egy nagy köteg pénzt, és el
kezdte számolni. „Na, ni! -  szólt a tanító a kollégához -  ez tud számolni!” 
Mire az örmény így vágott vissza: „Számoljanak maguk is, ha van mit!”

Én majdnem minden újságcikkemben az örményekről is szoktam írni, 
ezért egyszer megkérdezett egy barátom: „Pista, te örmény vagy, hogy 
annyit dicséred őket?” Én erre így feleltem:

-  Nem, nem vagyok örmény, csak szeretem őket, mert jó magyarör
ményekké váltak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen jó MAGYA
ROKKÁ!!!

-  Hát ebben igazad van -  válaszolta ő meggyőződéssel a hangjában. 
Akkor hát maradjunk abban: így volt, így van... így legyen!
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Bálintné Kovács Júlia
könyvtáros, az „ARMENIA” Örménymagyar Baráti Társaság elnöke -  
Kolozsvár

JAKABFFY ELEMÉR, A NEMZETPOLITIKUS,
A KÖZÍRÓ, A MAGYAR KULTÚRA MUNKÁSA

Vallomással kezdem. Az utóbbi években, mióta gyökereinket kutatga- 
tom, s a hajtásokkal ismerkedem, meggyőződtem róla, hogy a mi kis nép
csoportunk, az erdélyi magyarörmények történelme, múltja és jelene is 
bővelkedik brilliánsként fénylő, messzevilágító csillagokban, tele van ér
tékes emberekkel, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre 
derüljön.

Nekünk, késői utódoknak, mai örménymagyaroknak az a feladatunk, 
hogy felkutassuk, számba vegyük és felmutassuk a 330 éve Erdélybe te
lepült, az 1791-es kolozsvári országgyűlésen „honosított” és itt valóban ott
honra találó, magyarrá lett őseink -  a történelmi, nemzetalkotó örmény- 
ség -  történetét, munkásságát.

Ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk, és ez nem kevés.
Ezúttal Jakabfíy Elemérről szólok, s rögtön őt idézem, A magyar kul

túra munkásai Lúgoson című, 1934.február 4-én tartott előadásából:
„A kultúr-munkások általában csillagokhoz hasonlíthatók. Egyesek ne

vét mindenki ismeri, de nagyon kevesen azét a sok ezer csillagét, amelyek 
együtt alkotják a tündöklő égboltot.

A mi magyar kultúránknak is megvannak azok az értékei, akikről min
denki tud, de ennek a kultúrának alkotó munkásai voltak, akiknek nevét 
nem tanulják az iskolás gyermekek, akiknek szobrot nem állított a kegye
let, akik az általános elismertetés dicsfényében nem fürödhetnek, akik az 
utókorral szemben jogokat nem nyertek, de annál több kötelességet telje
sítettek.

Ok is a dolgok lelkének kifejezésére törekedtek, fényességet küldtek sok 
elmébe, melegséget sok szívbe, ezért tisztelettel kell emlékezni róluk is."

Kiegészíteném Jakabfíy Elemér megszívlelendő gondolatait. Elsősor
ban ő a maga idejében és helyén ugyanolyan jelentős személyisége volt 
örménymagyar közösségünknek, mint Lázár Vilmos, Kiss Ernő aradi vér
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tanúk, mint Czecz János, vagy Hollóssy Simon, mint Csiky Gergely vagy 
Petelei István, mint Merza Gyula vagy Czárán Gyula és a többiek, akik
nek munkásságára rászállt a feledés pora, amit nekünk kell eltávolítanunk. 
Saját magunk és őseink értékeinek megismeréséért és megismertetéséért.

Ám nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell, nem elég a régi értéke
ket megbecsülni, de új értékeket kell teremteni, alkotni, felmutatni.

„Erdélynek nemcsak volt, hanem lesz még aranykora. Ha a számtalan
szor elpusztított Erdély poraiból főnixmadárként mindig megelevenedik, 
akkor méginkább hihető, hogy a szülőföld számtalan, gyermekének kitar
tása, hite, erőfeszítése előbb-utóbb meghozza gyümölcsét”, -  bíztat egy írá
sában dr. Czirják Árpád érseki helynökünk. Ugyanebben bízott, ezért 
munkálkodott Jakabffy Elemér is, aki Trianon után -  akárcsak Kós Károly 
-  hazajött Erdélybe, hogy megalázott és megszomorított népét képviselje, 
annak szószólója legyen.

Élete és alkotói tevékenysége is szorosan kötődik szülővárosához, Lú
goshoz, ahol 1881. május 17-én látta meg a napvilágot. Tanulmányait is 
itt kezdte a római katolikus gimnáziumban, majd a budapesti egyetemen 
folytatta, ahol jog- és államtudományi doktorátust szerzett. Jogi tanulmá
nyainak elvégzése után, 1904-ben, 23 évesen jelenteti meg első munkáját: 
Mit kell tennünk elsősorban a gazdasági cselédkérdés megoldása ér
dekében? címmel Budapesten. 1907-ben ügyvédi irodát nyitott Lúgoson, 
majd 1910-ben nemzeti szabadelvű párti programmal országgyűlési kép
viselővé választják a boksabányai kerületben, a Tisza Kálmán vezette Nem
zeti Munkapárt tagjaként, s ezt a tisztséget megőrizte 1918-ig. Jelen volt 
a Monarchia bukását jelentő utolső bécsi parlamenti ülésen, majd azonnal 
hazajött. A  lugosi eseményekre így emlékezik:

„1918 Mindszentek reggelétől különös hangulat vett erőt az embere
ken, kitöri: a forradalom ... November 7-én délután Issekutz Aurél alispán 
értekezletre kérte Eöttevényi Olivér főispánt, Frantiu Valér gör.kat. püspö
köt, Branisce Valér Drapelul szerkesztőt, Jakabffy Elemér és Nikolits Dá
niel képviselőket. Ezen megbeszélésen dr. Jakabffy Elemér, többek között 
ezt mondotta: Mi magyarok tudjuk, hogy egészen új helyzetbe jutottunk, de 
ez még csak kialakulóban van. A főispán és az alispán a magyar kormány
tól kapnak utasítást és huszonnégy óra előtt tettek esküt arra, hogy a ma
gyar államot és annak függetlenségét megvédik. Ne kívánja tehát Branisce 
dr., hogy akkor, amikor úgyis tudjuk, hogy politikai ideálunk, az egységes

266



magyar állam elveszett, mi ehhez hűtlenek legyünk, mint menekülő patká
nyok. Branisce dr. kifejtette, hogy ha a magyar államhatalom likvidálása 
megtörtént, testvérileg kíván élni itt a román a magyarral Azt hiszem, ez 
a testvéri egyetértés könnyebben megvalósulhat becsületes férfiakkal, mint 
olyanokkal, akiken nemzetünk elárulásának bélyege van.”

1920 után szülővárosában, immár Romániában marad, a romániai ma
gyar közéletben fejti ki széles körű tevékenységét, bekapcsolódik a ma
gyar kisebbség jogvédő, politikai harcába.

1924-ben a megalakult Országos Magyar Párt (OMP) egyik alelnö- 
kévé választják.

1928-ban Bihar megyei, 1932-ben Szatmár megyei képviselővé vá
lasztják.

1935-ben újraválasztják az OMP alelnöki tisztségébe. A párt reform- 
szárnyának képviselője. Jakabffy Elemérnek fontos szerepe volt abban, 
hogy kibontakozhatott az OMP önálló külföldi -  európai politizálása: a 
nemzetközi kisebbségvédelmi munka. Az Európai Nemzetkisebbségek 
Kongresszusain (1925 -  1937) minden évben részt vettek az erdélyi ma
gyar delegátusok, legtöbbször Balogh Arthur és Jakabffy Elemér.

A kongresszusokon zajló elméleti vitákban a két legnagyobb európai 
nemzetkisebbség, a németek és a zsidók között a magyarok gyakorlatias
ságukkal és a nemzeti szocializmussal szembeni elvi kiállásukkal nagy te
kintélyre tettek szert. Jakabffy Elemér hevesen visszautasította az antisze
mitizmust, a fajelméletet és az erőszakos asszimilációt, a fasizmust és a 
háborút, a spanyol polgárháború idején kiállt a baszkok és katalánok mel
lett, helytelenítette Mussolini szlávellenes kijelentéseit, hirdette a román 
néppel való barátságot.

Az 1919-es Románia által aláírt párizsi kisebbségvédelmi szerződés 
alapján az erdélyi magyarság képviselői 34 panaszt adtak be a Népszövet
ség titkárságához.

Életének jelentős alkotása a Magyar Kisebbség című folyóirat, me
lyet 1922-ben alapított Sulyok Istvánnal és Willer Józseffel. 1922 és 1942 
között Lúgoson szerkeszti és adja ki ezt a lapot. Sulyok kiválása után 
(1939) ketten tartják fenn a lapot, egészen annak 1942-ben történt meg
szüntetéséig.

1923-tól kiadja a lap Glasul Minoritatilor című testvérfolyóiratát, 
mely 1926-tól német és francia szövegeket is közöl.
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Ugyancsak 1923-tól francia nyelvű mellékletben -  La Voix des Mi- 
norites -  közölte fontosabb cikkeinek kivonatát.

Különlenyomatáit Bánsági és Erdélyországi Füzetek címmel szoci
ológiai és politikai, illetve művelődés- és helytörténeti sorozatként jelen
tette meg.

Jakabffy Elemér pártpolitikai tevékenysége az OMP 1938-as feloszla
tása után megszakadt, mivel visszautasítja a Magyar Népközösség mun
kájában való részvételét, és visszavonul a közéleti munkától.

1930-as évek végén a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé vá
lasztja, elismerve ezzel kimagasló politikusi, jogászi, közírói munkássá
gát.

1944- ben, Románia átállása után a Lúgos közelében lévő zaguzséni bir
tokán letartóztatják és Bukarestbe internálják.

1945- ben szabadon bocsátják, de a politikai életbe nem tér vissza (a 
Magyar Népi Szövetség vezetői felkeresik ugyan, de ő a velük való együtt
működést is elutasítja).

1949-ben az állambiztonsági szervek arra kényszerítik, hogy elhagyja 
lakását, és a kényszerlakhelyül kijelölt Hátszegre telepedjen. Innen 1957- 
ben Szatmárnémetibe költözik, s ott tölti el élete hátralevő éveit, miköz
ben megírja emlékiratait.

1960. március 31-én a Magyar Tudományos Akadémia 244/1960-as 
határozatában elmarasztalja Jakabbfy Elemért. Hátrányos következménye
ket állapít meg terhére az Elnökségi Tanács 1960. június 17-i ülésén ho
zott 38/1960 számú határozat is.

Mindezeket csak 1989-ben törlik, éspedig a 39/1989 számú „belső 
használatra” minősítésű határozattal. Végül 1990. október 17-én Kosáry 
Domokos, az MTA elnöke arról értesíti a családot, hogy elrendelték a ha
tározat nyilvánosságra hozatalát.

A rehabilitást tehát Jakabffy Elemér nem érhette meg. 1963. május 19- 
én hunyt el, sírja a szatmárnémeti hídon túli katolikus temetőben van.

*

Jakabffy Elemér írói és tudományos munkássága szoros kapcsolatban 
van közéleti -  politikai tevékenységével. 1929-30-ban Kisebbségi Iskola
ügy címmel adott ki félévenkénti, 1934-től Népnevelés címen havi mel
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lékletet a Magyar Kisebbség folyóirathoz, majd 1937-től Kisebbségi Jog
élet címen állandó melléklet is következett.

A magas színvonalú, komolyan dokumentált, objektív hangvételű 
szemle az európai kisebbségtudomány úttörője volt, s nemcsak Románi
ában szerzett tekintélyt és széles olvasótábort, de nemzetközi téren is.

Életének nagy műve a húsz éven át szerkesztett -  és sokszor egyedül 
megírt -  Magyar Kisebbség folyóirat a világon a legelső nemzetiségpo
litikai szemle, amely egyben az erdélyi magyarság statisztikai, politikai, 
kulturális, gazdasági, egyházi és intézményi történelemkönyve, a román 
közélet, a pártküzdelmek, a kisebbségvédelem eseményeinek és irodalmá
nak egyedülálló adattára.

Már 1923-ban kiadja Lúgoson az Erdély Statisztikája című munká
ját, amely számos korábbi adatot helyesbít. E közleményéért bírósági el
járást indítanak ellene.

1930-ban közreadja Emlékezéseim Tisza István grófról című írását.
Önálló kötetben megjelent fontosabb munkái még: A románok ha

zánkban és a Román Királyságban (kultúr- és szociálpolitikai tanul
mány, Budapest, 1918); Régi krassóiak (Lúgos, 1918); Napló az 1918. 
évi forradalom eseményeiről (Lúgos, 1920); Emlékirat a lugosi ma
gyarság sérelmeiről (Lúgos, 1921); Tibiscum (Lúgos, 1924); Az 1790- 
91-i magyar országgyűlés előzményei Krassó vármegyében (Lúgos, 
1925); Adatok Krassó vármegye múltjából (Lúgos, 1926); Az 1848-as 
év eseményei Krassó vármegyében (Lúgos, 1928); Adatok a románság 
történetéhez a magyar uralom alatt (Lúgos, 1931); A bánsági magyar
ság húsz éve Romániában (Páll Györggyel közösen, Budapest, 1939); Ké
relmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az 
erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt (Lú
gos, 1940); A Bánság magyar társadalmának kialakulása a XIX. szá
zad folyamán (Lúgos, 1940); Krassó-Szörény vármegye története kü
lönös tekintettel a nemzetiségi kérdésre (Lúgos, 1940).

Jakabffy Elemér életművét az 1989-es fordulat után kezdték újrafel
fedezni, iiletve akkor kapott, kaphatott nyilvánosságot ez az újrafelfede
zés, hiszen addig a nevét sem volt szabad kiejteni. A Kriterion Könyvki
adó Téka sorozata 1993-ban válogatást ad közre Jakabffy legfontosabb írá
saiból Nemzetpolitikai írások címmel. Balázs Sándor kolozsvári egye
temi tanár Lugosi üzenet című kismonográfiája a Magyar Kisebbség jó
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húsz éves történetét mutatja be. 1993-ban az RMDSZ, a lugosi Szombati 
Szabó István irodalmi kör és az EMKE közös rendezvény keretében há
rom nyelvű emléktáblát helyezett el szülőháza falán.

A szatmárnémeti Kölcsey Kör és Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület -  számos rangos rendezvény, megemlékezés kitűnő szervezői 
1993 óta gondoskodnak arról, hogy az életmű éljen, hasson.

2001 május 19-20-án a VI. Jakabffy Napok keretében a 120 éve szü
letett, Európa-szerte ismert kisebbségpolitikusra emlékeztünk, a Kis nem
zetek és nemzetiségek a harmadik évezred Európájában témájú kon
ferencián. Meghívott előadóként Dr. Issekutz Sarolta a magyarországi ma
gyarörmény kisebbség harmadik évezredi törekvései című előadásával vett 
részt ezen a konferencián, majd Lúgoson a Jakabffy családra emlékezett.

Az előző Jakabffy Napok témái:
I. 1993 .október 29-31. Szatmámémeti-Lugos

Az európai nyitott társadalom és a kisebbség 
Tradíciók a Kárpát-medence magyar közgondolkodásában

II. 1995. május 12-13. Szatmárnémeti 
Közösségi érdekvédelem és önkormányzat

III. 1996. május 17-18. Szatmárnémeti 
Nemzetiségi társadalom és intézményrendszere

IV. 1997. június 21-22. Szatmárnémeti
Az egyházak szerepvállalása a nemzeti közösségek önépíté
sében

V. 1999. május 7-8. Szatmárnémeti
Az új európai gazdasági, politikai rend és hatása Kelet-Közép- 
Európa országaira

A továbbiakban nem a politikust, hanem az erdélyi magyarörmény 
közírót, emlékírót szeretném emberközelbe hozni, megismertetni.

Elsőként a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont idézem: „1949-ben 
Hátszegen írt, kéziratban maradt kétkötetnyi önéletírásával gazdagította 
az erdélyi emlékirodalom örökségét”

Az emlékirat IX. részéből idézek, melynek címe Ifjúságom és megin
dulásom a közéletben:
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„Benvenuto Cellini életrajza a következő sorokkal indul: Bármely rend
hez tartozzanak az emberek, közülük azok, akik meggyőződésük szerint jó  
szándékkal valami olyat végeztek, amit erényesnek, vagy ehhez hasonló
nak mondhatunk, jó l teszik, ha saját kezűleg leírják életük folyását, azon
ban ehhez a szép elhatározásukhoz semmi esetre se jussanak negyvenedik 
életévük betöltése előtt.

Amikor most már öt évtizednél több van hátam mögött, ez a megállapí
tás csábít: írjam le én is, amit életemben , erényesnek, vagy ehhez hasonló
nak’gondolok a közéletnek azon jelenségeivel kapcsolatban, melyek jó  szán
dékaimhoz, elhatározásaimhoz és tetteimhez alkalmat szolgáltattak.”

Mint az eddigiekből tudjuk, Jakabffy 1938 után a politikából, majd 
1942 után a közéletből is visszavonult, sőt 1949-et követően kényszerlak
helyen élt évekig. A korábbi nagyon gazdag termést adó közíró ekkor be
fele fordul, most is sokat ír, de ekkor már elmélyülten foglalkozik önma
gával, családjának történetével.

Kora ifjúságától számon tartotta és megvallotta örmény eredetét, hiszen 
az 1919-ben megjelent Régi krássóiak című kis kötetét Hagopian álné
ven jelentette meg, ősapja nevét használva fel. Különös szeretettel és fi
gyelemmel fordult családtörténete felé, könyvtárakat keresett fel, levele
zett, Szongott műveit olvasta, kapcsolatot keresett és tartott fenn magya
rörményekkel, munkatársakat toborzott közülük folyóirata számára. (Pél
dául Issekutz Aurél, Dániel Antal, Görög Joachim, stb.)

Jakabffy Elemér örmény eredetéről szólva, kiegészítem mindazt, amit 
e családról Szongott Kristóf és Gudenus János József munkáiból tudunk. 
Forrásmunkám e tekintetben magának Jakabffy Elemérnek egy kézzel 
írott füzete, melynek címkéjén ez áll: „Az 1760 május 8-án megneme
sített Jakabffy család hézagos genealógiája.” Ennek a füzetnek a tar
talmát bővíti távolabbi rokonával, Jakabffy Károllyal folytatott levele
zése, valamint több más művében felbukkanó adatok, emlékezések. Nyu
godt lelkiismerettel állíthatom, foglalkoztatta örmény eredete, és büszke 
volt őseire. Lehetett is. A nemességet két testvér, a szamosújvári keres
kedők, Kristóff alias Jakobfi Miklós és Simon kapták, gyermekeikkel 
együtt, Mária Teréziától.

Hősünk a Simon leszármazottja, kinek felesége Issekutz Manuság volt. 
Mikor kutatni kezdett, Jakabffy Elemér Simonnak csak egy fiáról tudott, 
de később, a Miklóstól származó Károllyal folytatott levelezés során már
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hatot sikerült felkutatniuk, Gudenus pedig az Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája című művében hetet sorol fel.

Számunkra most az az egy fontos, aki 1737 augusztus 13-án született 
Szamosújváron, a Kristóf nevet viselte, és kétszer nősült. Első feleségét Sa- 
kár Annának, a másodikat Kövér Sárának hívták.

[Annak az ugyancsak szamosújvári Kövér Tódornak a lánya lehetett, 
aki az 1781-es és 1782-es években megtartott bécsi és temesvári árveré
seken örményként elsőnek vett Temes megyei birtokot, s aki 1804-ben a 
birtokvásárlás kapcsán szerzi a nemességet gyermekeivel, köztük Sárával 
együtt. Az előnevet (rétháti) a megvásárolt birtokkal együtt kapta. A rét
háti Kövérek a 19. század végéig birtokoltak a községben.]

Ezt a második házasságot bőséges gyermekáldással jutalmazta a Min
denható.

„Gyermekeik közül a legidősebb Simon volt, aki 1839 november 23- 
án Bécsben kelt és a Magyar Országos Levéltárban őrzött végrendeleté
ben öt fivérről és két nővérről tesz említést, vagyis nyolcvan voltak életben 
1839-ben.”

Bennünket az örökhagyó Simon, és Miklós nevű öccse érdekel. A kö
vetkező idézetek a Zaguzsén, a családi fészek című kéziratból valók:

„Mivel a Bánság egész területén a kincstári birtokok ... csekély jöve
delmet hoztak, érthető, hogy a királyi biztos már 1779-ben az egész ország
ban közhírré tétette, hogy a délmagyarországi kincstári jószágok kedvező 
feltételekkel megszerezhetők.

A kincstári birtokok értékesítése az ú.n. »donatio mixta« révén történt. 
Királyi adománnyal, de azért az igénylőnek meg kellett fizetni a birtok 
becsértékét.

Ilyen donatio mixta formájában jutott Zaguzsén község ismét földesu
rak birtokába 1808 nov. 11-én. E napon impetráltattak ünnepélyes módon 
Jakabjfy Simon Krassó vármegye alispánja és testvére Jakabffy Miklós, 
vármegyei aljegyző (...) (akik) az adományozott Zaguzsén községért a ki
rályi kincstárnak 20.000 forintot fizettek, miként ez, az utóbb, 1811. június 
7-én Bécsben kiállított és Ferenc császár és király által aláírt díszes ok
mányból is kitűnik. A kincstár tehát elég jó  üzletet csinált a királyi kegy 
megnyilatkozása kapcsán, amely -  mint a diplomából kitűnik -  az érdeme
ket jutalmazta. Hiszen a másfél évtized előtt még 79 forint 77 krajcárt jö 
vedelmező ingatlan vételára fejében kapott 20000forint még a pénz elér-
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téktelenedésénekfigyelembevételével is, lényegesen nagyobb kamatot hoz
hatott.”

Jakabffy Simon, (aki 20 évig volt Krassó megye alispánja) ritkán lá
togatott Zaguzsénre még 1822 előtt is, ezután már csak mint öccse vendége 
egyszer-kétszer, hiszen 1822 tavaszán a helytartótanács tanácsosaként Bu
dára költözött, innen pedig 1828 februárjában Bécsbe, mint a Magyar Kan
cellária elnöki tanácsosa, és a Szent István rend vitéze. Miklós ellenben, 
elhagyva a megyei szolgálatot, több időt szentelhetett a birtok kezelésének 
és a gazdálkodás belteijesebbé tételének. Mivel Simon nem nősült és látta, 
hogy hivatása végleg elszakította Krassó vármegyétől, kérelmet terjesztett 
az uralkodó elé, engedné meg, hogy birtokát Miklós öccsére ruházza. Ezt 
az engedélyt Ferenc császár és király 1833. szeptember 12-én megadta, és 
így ettől az időponttól Zaguzsén egyedüli földesura Jakabffy Miklós lett. 
O minden kétséget kizáróan Jakabffy Elemér vérszerinti dédapja. És itt újra 
a füzetecskéből idézek:

„Miklós Krassó megye táblabírája (...) Felesége Groszkopf Eliz egy bé
csi polgárleány, akit 1805-ben (tehát még a zaguzséni birtok megszerzése 
előtt) 29 évesen teherbe ejtett, de nemesi gőgből akkor feleségévé nem tett, 
hanem vele látszatházasságot köttetett egy Kapil Ferenc nevű Iglauból ér
kező iparossal. De az életközösséget Elizzel megszakítani nem tudta és tőle 
Imre, Gyula, Karolina, Berta és Charlotta gyermekei születtek. Mikor Kapil 
Ferenc 1828-ban meghalt, özvegyét törvényes hitvesévé tette és tőle szár
mazó öt gyermekét örökbe fogadta. A két fiúnak 1840-ben a Jakabffy ne
vet, a nemességet és a zaguzséni birtokot megszerezte.”

(Az első fiú) „Imre 1805. dec. 5-én született Lúgoson, meghalt 1871. 
okt. 17-én Zaguzsénban. Krassó megye táblabírája, okleveles ügyvéd.” 
Elég későn nősült, a jogi ügyletek lezajlása után, 1843. június 24-én, fe
lesége Glósz Paulina. Négy gyermekük volt, három fiú és egy lány. A har
madik fiú kapta a keresztségben az Imre nevet.

A fiúk neve sorrendben: Miklós -  Imre vérszerinti apjának a neve, majd 
Ferenc, az édesanyja első törvényes férje, akit Imre mint gyermek minden 
bizonnyal édesapjaként tisztelt, most fiai névadásában is kegyeletét rótta 
le, és csak a harmadik fia örökölte az ő nevét, az Imrét. A kis Imre 1850- 
ben éppen édesapja 45. születésnapján jött világra, december 5-én, Pesten, 
és ott is halt meg 79 évesen, 1930. január 15-én, mint nyugalmazott bel
ügyminiszteri államtitkár, belső titkos tanácsos. (O a mi Elemérünk édes
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apja). Felesége Zsidák Ilona. Házasságukat Lúgoson 1879. február 22-én 
kötötték. A továbbiakban újra az önéletrajzból idézek:

„Mint Jakabffy Imre és Zsidák Ilona első gyermeke 1881. május 17- 
én születtem Lúgoson. Erről az eseményről a Krassó-Szörényi Lapok, a 
város magyar hetilapja következőleg emlékezett meg: »Nagy családi öröm 
érte Jakabffy Imre urat, árvaszékünk nagyrabecsült elnökét: ugyanis ked
ves neje egy egészséges fiúgyermekkel ajándékozta meg. Jakabffy úrnak 
számos tisztelői siettek a boldogságban úszó apának gratulálni. Mi is szív
ből gratulálunk jó  szomszédunknak.« A sajtó figyelme tehát elég korán 
reám irányult. Keresztelőmről is beszámolt, közölve, hogy ez a Notre Dame- 
ok lugosi kápolnájában ment végbe, Krvesz Vilmos bogsáni lelkész tett az 
Anyászentegyház tagjává és Elemér Ágoston nevet nyertem.

A szerkesztőséggel a szomszédság az »Ujvilág«-ban volt, abban az ut
cában, mely később Kossuth, most pedig Avram láncú nevét viseli. Ennek 
az utcának névváltozásai szinte jelzik azt a három korszakot, melyre éle
temet oszthatom: ifjúságomat, a magyar közéletben és a kisebbségi sors
ban átélt időt. Gyermekkorom első éveiből kevés az emlékem. Ekkor nem 
tett reám benyomást az, hogy a z , Újvilág'négy szobás lakásából a megye
háza nagy termeibe jutottunk, hiszen ekkor, atyám alispánná választása 
idején, még csak két és fé l éves voltam.

A betűvetés megkezdése előttről csak egy komoly emlékem él, anyám 
súlyos betegsége, mikoris Budapestről lehozatták Kétly tanárt, aki félrete
tetett minden orvosságot, csak új étrendet írt elő és anyám meggyógyulása 
rövidesen megindult. Olyan sokat hallottam akkor az orvosi tudásnak erről 
a sikeréről, hogy az emlékeim között maradt.

A lugosi (akkor még) rom. kát. gimnázium igazgatója: Billmann Már
ton atyámat arra kérte, engedje, hogy ő  kezdhesse agyam művelését, ő  le
hessen tanítóm. Első tanórám és utána két párbeszéd felejthetetlen marad.

,Billmann bácsi'azt kérdezte, amikor először ültünk egymással szem
ben, ültem-e már vonaton? Büszkén adtam a választ: már többször meg
tettem az utat Lúgos és Zsena között. -  És tudod-e, mitől indul ez a vonat? 
- kérdezte tanítóm. Errefeleletet már nem adhattam. Ekkor, reám nagybe
nyomást tett előadásba kezdett. Elmagyarázta, hogyan lesz a vízből gőz, en
nek milyen nagy feszítő ereje van, hogyan észlelték ezt az emberek és most 
milyen nagyszerűen használják fel, amit megtudtak. -  Miután a kiváló pap 
ezzel befejezte az első leckét, az ebédnél atyám megkérdezett, tudom-e már
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leírni az I  betűt? Tagadó választ adtam. Hát az a-t? Azt sem. Hát akkor mit 
tanultatok, volt további kérdése. Erre pontosan elmondtam, mit hallottam a 
gőz feszítő erejéről, ami vonatokat indít és kazánokat robbant.

Másnap az óra előtt atyám emígyen üdvözölte Billmannt: Főtisztelendő 
uram! A fiam pontosan elmondotta, mitől indul a gőzgép, de talán előbb 
mégiscsak ími-olvasni kellene tudnia. Irni-olvasni előbb-utóbb minden 
gyermek megtanul, de gondolkozni olyan kevesen tudnak, volt a bölcs vá
lasz.”

Hogy Jakabffy Elemér megtanult gondolkodni, azt egész élete és mun
kássága bizonyítja.

Most publicisztikai, írói munkájából szeretnék ízelítőt adni. Olyan írást 
választottam, amely úgy érzem vallomás, és utal rá, hogyan élte meg ör- 
ménységét, magyarságát.

A GAMBECZVÉR

Amikor a tizennyolcadik század végén a Temesi Bánságot visszacsa
tolták az anyaországhoz és az új Krassó vármegyében is a kincstár birto
kai értékesítéséhez fogott, az ország minden részéről jöttek nemesek és 
nem nemesek, hogy az új vármegyében földtulajdont szerezve, a nobile of- 
ficiumokat is ellássák. így kerültek ide a Jakabffy-család tagjai is az ör
mény világ metropolisából, Szamosújvárról. A nyugtalan keleti vér csak
hamar szerepet juttatott e család tagjainak a megye közéletében és közü
lük Simon után rövidesen Kristóf is az alispáni székbe került. A régi me
gyeházban, a mely a mai pénzügyi palota helyén volt és később a törvény
szék épülete lett, lakott a vármegye első tisztviselője.

Lúgosnak 1843.évi június 2Le rémes napja volt. Iszonyú tűz dühön
gött. Az álmából felriadt alispán ott látta maga előtt a lángok martalékául 
a méltóságteljes kéttomyos görög keleti templomot is.

Azt beszélik, e látvány úgy hatott reá, hogy néhány perc alatt minden 
haja kihullott, még bajuszát és szemöldökét is elvesztette. Mikor pedig azt 
kellett tapasztalnia, hogy a város legnagyobb részére elharapódzott a tűz, 
befogatta négy lovát, magához vette a vármegye pénzeit és elhajtatott. A 
város lakói érthetetlennek találták az alispán dolgát. Sokan úgy gondolták 
megőrült, mások gyávának bélyegezték.
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Jakabffy Kristóf pedig erősen hajtatott és a négy ló Lippáig meg sem 
állt.

Ekkortájt Lippa volt a délvidék legnagyobb épületfa piaca. Ami épü
letfa Erdélyből a Maroson úsztatva lekerült, mind Lippán raktároztatott, 
innen került a többi városba.

Az alispán örömmel látta az óriási készletet és rövidesen az egészet lefog- 
lalózta. Most meg Lippán nem értették az alispán dolgát. Mikor aztán alá voltak 
írva a kontraktusok, közölte a lippaiakkal, hogy Lúgos leégett. A jó lippai fa
kereskedők azonban ezt a konjunktúrát most már kihasználni nem tudták.

Mikor pedig az alispán Lúgosra tért vissza és elmondotta, hogy a vá
ros felépítéséhez olcsó áron biztosítva van az épületfa, itt is megértették, 
hogy az alispán sem nem őrült, sem nem gyáva, csak vérbeli örmény.

*

Befejezésül még néhány perc figyelmet és türelmet kérek, hogy el
mondhassam: meggyőződésem, Jakabffy Elemér érzékenysége a nemze
tiségek jogvédelme iránt, felelőssége népe iránt génjeiben hordozott „prog
ram” volt.

Ősapja, Hagopián -  judex Jacobus Christophorus. (Jakabffi Kristóf) 
már főbírája volt a Szamosújváron várost alapító közösségnek, az ő neve 
maradt fenn első főbíróként a levéltári anyagban, mert az 1700-1714-ig ter
jedőjegyzőkönyvek megsemmisültek. Őt követte fia, ifjabb Jakabffy Kris
tóf, de apja is szenátor tanácsos maradt és egyházi főgondnok. A nemes
ségszerző Miklósnak és Simonnak is volt Kristóf nevű fia, a Miklósé 1768- 
1770 között, majd 1785-1791 között, míg Simon fia újra csak ifj. Jakabffy 
Kristófként 1780-82 között volt Szamosújvár főbírája. Mindannyian az 
egyházban is fontos feladatokat töltöttek be.

Idézetek Jakabffy Károly, Elemérhez írott leveleiből:
„Az annak idején a nemességszerző részére egymástól függetlenül ki

adott és Mária Terézia királynő által saját kezűleg aláírt nemesi adomány
levél közül: a Miklós részére kiadott az én birtokomban, a Simon részére 
adott pedig, nemkülönben a somosközi előnévre vonatkozó Ferdinándféle 
adománylevél Jakabffy Tibor birtokán van. Tibor volt szíves egyszer meg
lepni engem mindkettőről általa készített teljes és tökéletes fotókópia má
solattal. Ezek természetesen ma megvannak." (1935)
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„Tiborék Szent-Endrére költöztek” (1941.június 16.)

„Megfigyelve a Jakabffyak múltját, arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy azok némelykor csacsiságot csinálhattak ugyan, de becstelenséget 
tudtommal eddig nem követett el egyik sem! Ennek tudata jól eső érzés
sel tölti el lelkemet!”

„Leányaim mindketten szerencsés házasságot kötöttek. Zsuzsi férje 
Köves Elemér kohómémök, országszerte elismert egyik legjobb alumínium 
szakértő. (...) Az ő fia az én kis Kristóf unokám, akiből szeretnék -  ha a 
jóságos Isten megengedi -  Jakabffy Kristófot csinálni. Keresztelése már 
ezzel az intencióval történt. Nagyon intelligens, nagyszerű megjelenésű 
gyerek, még most! Hova fejlődik nem tudhatom!”

(Köves Kristóf szül. 1946. nov. 29. 
a levél íródott 1950. dec. 4. Kőbánya)

És végül idézet Jakabffy Károly 1951-ben Jakabffy Elemérhez írott le
veléből:

„Az a munkakészség és munkaképesség, mely Tebenned adva van, va
lóban bámulatra méltó. Fokozódik e bámulatom és csodálatom akkor, ha 
emlékembe idézem azokat a nehéz időket, melyeket a második világhá
ború hozott magával. No de édes jó Istenem! Azt mondja a költő: ’Min- 
den elmúl, elmúlt Napóleon, elmúlunk mi is innen egykoron! Megfeszí
tették az Isten Fiát, el van hibázva hát az egész világ.’

Ha igaz, rövidesen bevonulok a Széchenyi könyvtárba, s ha ott végeztem, 
Szongott művéből készítendő jegyzeteimmel együtt hírt adok magamról.

Mindnyájatokra a Jó Isten kegyelmes áldását kérve, vagyok Téged min
denkor nagyon tisztelő rokonod és őszinte barátod, Károly.”

Mi pedig, magyarörmények és örménymagyarok bárhonnan a világon 
azt mondjuk: Jakabffy Elemér, nyugodjál békében, mert íme, nagy csalá
dod, az erdélyi, bánsági és partiumi magyarság ma újra tanulni vágyik 
Tőled és bízva bízik abban, hogy elgondolásaidat, a kijelölt utadat követve, 
anyaországi segítséggel kivívja azokat a jogokat, amelyek megilletik. Kér
jed ehhez örmény ősapáink, ősanyáink segítségét is, hogy egyszer minden 
nép, kicsi is, nagy is, örmény is, magyar is, bárhol a földön szabadságban 
éljen.
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖK
1361 BUDAPEST,
ROOSEVELT TÉR 9.

JAKAB FF Y IMRE
Úr részére

Budapest E 516/1990.

Kedves Barátom!

Örömmel tájékoztatlak arról, hogy édesapádat az MTA Elnök
sége egy „belső használatra” minősítésű határozattal az elmúlt év
ben rehabilitálta.

Legutóbbi -  szeptember végén tartott -  elnökségi ülésünkön 
úgy döntöttünk, hogy az említett minősítés fenntartása már fölös
leges, ezért elrendeltük a határozat nyilvánosságra hozatalát.

Az említett „belső” határozatot mellékelem.
Budapest, 1990. október 17.

Sokszor üdvözöl 
Kosáry Domokos sk.

KÉPJEGYZÉK

1. Dr. Jakabffy Elemér
2. Dr. Jakabffy Elemér és Reitter Emesztína Albína házassági anyakönyvi kivonata
3. Dr. Jakabffy Elemér kézirata
4. Magyar kisebbség, nemzetpolitikai szemle, kétheti lap
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Irta Gál Kelemen dr.
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Hlbredrt Ferenc dn 
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ra . bán félévenként 5, egész évre 10 svájci frank. /
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Muzsnay Árpád
EMKE alelnöke -  Szatmárnémeti

MIÉRT ÉS HOGYAN KERÜLT JAKABFFY ELEMÉR 
SZATMÁRNÉMETIBE?

Hosszas győzködés után, Szatmárnémetiből való elköltözése előtti na
pokban ülhettem le végre Jakabffy Lóránttal, Jakabffy Elemér kisebbik fi
ával beszélgetni édesapja n. világháború utáni éveiről a Szatmárnémeti
ben bekövetkezett halála előtti időszakról. Éveken keresztül visszautasí
totta a kérésemet.

Sokunk számára ismeretlenek a jeles kisebbségpolitikus 1945 utáni 
évei, Szatmárra kerülésének körülményei, a Szamos parti városban eltöl
tött napjai -  mindazok a kérdések, melyekről most Jakabffy Lóránt végre 
hajlandó volt nyilatkozni.

-  A háborúban tönkretett zaguzséni birtokunk rendbetételén fáradoz
tunk. Sikerült talpraállítanunk, mikor jött az 1949-es államosítás, illetve a 
kitelepítés. Én 1943-tól Szatmárnémetiben laktam, itt nősültem meg, dol
goztam a II. világháború éveiben. Azt követően leköltöztem Zaguzsénba. 
Mivel 1949. március 2-án éjszaka épp otthon voltam, elvittek engem is a 
szüleimmel együtt. Előbb a mai Sarmisegetuzára, a Huny ad megyei Vár
helyre. Ott igyekeztünk egy másik kitelepített családdal együtt rendet terem
teni egy olyan lakásban, ahonnan előző nap elvitték a volt tulajdonosokat.

Napok múlva újra utánunk jöttek -  azzal érveltek: nem szabad vidé
ken, csak városon lennünk. így áttelepítettek bennünket Hátszegre. Nekem 
aztán többszöri közbenjárásra, Groza Péter jóvoltából, novemberben en
gedélyezték kényszerlakhelyem áthelyezését Szatmárnémetibe. Feleségem 
ugyanis, mivel 1949. március 2-án történetesen anyósoméknál Szatmáron 
tartózkodott, nem esett bele a kitelepítésbe.

Szüleim -  persze -  továbbra is Hátszegen maradtak. Egy másik csa
láddal laktak három évig egy szoba-konyhás lakásban. Akkor sikerült kü
lön költözniük.

-  Megélhetési lehetőségük mi volt? Kapott akkor édesapád nyugdíjat?
-  Semmit. Amikor Hátszegre kerültünk, nagy havazás volt. Házról 

házra jártam, ajánlkoztam járdát takarítani. Később favágást, tavasszal ka
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pálást vállaltam, nyáron aratni mentem. Én húztam a kaszát, gróf Ken- 
deffyné volt a marokszedő, Brázovayné a kötöző.

-  Édesapád ?
-  68 éves volt, mikor Hátszegre vitték. Fizikai munkát addig soha sem 

végzett. Lakótársával, Litsek Zoltán ügyvéddel együtt kirendelték őket. 
Emelt fővel végezték gyönyörűen az utcaseprést. Később aztán beállt a ró
mai katolikus plébániához. Gergelyffy Nándor plébánost elvitték, s akkor 
apám vállalta a plébánia gazdasági irányítását. Ott segédkezett. Volt ugyan
is az egyháznak egy malma, beálltak Litsekkel együtt ellenőrnek.

-  Őszire Te Szatmárra, a családodhoz költözhettél...
-  Napi 16 órát dolgoztam, hogy megéljünk, s küldhessek apáméknak 

valami kis pénzt. Ha kellett kubikoltam, gépész voltam... Már a sorrendet 
sem tudom, annyi helyen megfordultam, mert mindig jött a felső ukáz: osz
tályellenség nem dolgozhat. Óriási ugrás volt, mikor könyvelő lettem -  
nyolc hónapig. Végül szobafestőként dolgozhattam.

Az ötvenes évek végén már nem győztem a pénzt küldözgetni apámék
nak. Közben kényszerlakhelyüket feloldották. Próbáltam épp ezért egy la
kást szerezni nekik Szatmáron -  valójában a Vörösmarty -  ma Marsilia -  
utca 12 szám alatt egy istállóból lakást kiképezni. Kérvényeztem a házke- 
zelőségnél. Ők jóváhagyták. Akkor én épp az egyik építkezési vállalatnál 
dolgoztam. Anyagpótlásra, amiket az ILL nem tudott biztosítani, a munka
helyemhez adtam be kérést. Nagy Gyula igazgató fizetség ellenében ap- 
robált egy köteg nádat, egy kimustrált ablakot és egy zsák gipszet.

Majdnem kész volt a lakás, mikor jött a feljelentés -  Nagy Gyulával 
együtt sikkasztással vádoltak, azzal, hogy építőanyagokat tulajdonítottunk 
el, s az állammal egy kizsákmányoló burzsujnak lakást építtetünk. Három 
tárgyalásunk volt. Büntetésképp, mert a bíró nem tudott mit tenni, s ki is 
fakadt: „Am primit dispozitie sá Vá condamn!” (Utasítást kaptam, hogy 
Önt elítéljem!) még egyszer ki kellett fizetnem a pótlásként kapott 
építőanyagok árát...

Ha emlékezetem nem csal, ez 1961-ben volt, szüleim hátszegi kény
szerlakhelyének tizenkettedik évében. Még nyers volt az épület, szinte csur- 
gott a víz a falakon, amikor beköltöztek. Szegény apám, 80 év felett már 
alig tötyögött, mikor Szatmárra érkezett.

-  Kényszerlakhelyén, majd Szatmárnémetiben alkotó munkát folyta- 
tott-e?
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-  Emlékiratait írta. Hátszegen végig azt csinálta. Újra írta őket, mert 
minden odaveszett, amikor deportálták. Egy szál ruhában vittek el bennün
ket éj közepén. Minden írása elveszett -  apám úgy tudta.

Rettenetesen kétségbe volt esve, hogy az ő 22 évi munkásságából, a 
Magyar Kisebbség számaiból mindössze két-három folyóiratszám maradt 
meg neki. Azokat féltve őrizte. Sajnos, életében nem tudhatta meg, hogy 
nekem sikerült felhajtanom Lúgoson a teljes kollekciót, s nem is egy pél
dányt belőle. Volt irodája padlásán találtam rájuk, amikor a nyolcvanas 
években Zaguzsénba menet megálltam Lúgoson. Nagyon jó ismerőseink, 
Patyánszkyék mondták: van ott a padláson még sok minden a régi irodá
ból. Igazuk volt. Apám úgy tudta, mindent elvitt a Securitate. Valóban: az 
irodájából mindent elhurcoltak, a padlásra azonban elfelejtettek felmenni.

Emlékiratának az eredetiét is felleltem. Több példányban készítette 
ugyanis. Részben a lugosi iroda padlásán, részben pedig a Budapesten élő 
bátyámnál akadtam rá a kötetekre. Nálam tíz van belőlük, az apám életút- 
j ára és a család történetére vonatkozóak. Édesapám gépeltette le és köttette 
be őket megírásuk után rögtön.

-  Kiadásuk nem került még szóba?
-  Rengeteget kotoltak rajta. Előbb az apám által Hátszegen és Szatmá- 

ron rekonstruált szöveget Szekemyés János temesvári újságíró legépeltette. 
Az elkerült Bukarestbe a Kriterion Könyvkiadóhoz. Úgy volt, hogy megje
lenik. A Korunkban Balogh Edgár jelezte is. Aztán meglátogatott Molnár 
Gusztáv s összehasonlítási céllal elvitte a kéziratot ugyancsak Bukarestbe. 
Házkutatáskor elvitték tőle, nyoma veszett, a kiadás pedig csak terv maradt.

-  1989 után nem próbáltátok visszaszerezni az elkobzott emlékiratot?
-  Minek? A Molnár Gusztávtól elvitt kézirat az emlékirat egy rekonst

ruált, nem pedig eredeti szövege volt. Az eredeti az, amit én Lúgosról és 
Budapestről összegyűjtöttem -  a nálam most is meglévő tíz kötet. Ugyan
akkor a Molnár Gusztávtól elvitt és nyomaveszett változat még egy pél
dánya megvan nálam -  az apám kézírásával. Kétszer elkészítette ugyanis. 
Volt ideje Hátszegen és Szatmáron rá. Majd én is gondoskodtam, hogy 
mindegyik változatból több példány legyen, ne járjunk úgy, mint a Páll 
Györggyel közösen kiadott „A bánsági magyarság húsz éve Romániában” 
című kötete folytatásával. Összegezte apám ugyanis az 1938-tól 1948-ig 
terjedő időszakot is, s nem csak a Bánságra, de egész Erdélyre vonatko
zóan.
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Amikor 1949 márciusának éjszakáján Zaguzsénban felzavartak ben
nünket, apám táskájába tette az egész kézirat-köteget. Elindulásunkat kö
vetően alig 2 km megtétele után azonban lerobbant a kocsi. Mikor meg
tudta apám, hogy a Securitate telefonált, érdeklődött, hogy mi van Jakabff- 
yékkal s küldeni akarnak egy másik kocsit értünk, akkor ott, ahol vártunk 
s bütykölték a járművet, egy patak partján, az egész anyagot a vízbe dobta. 
Tíz év munkája veszett oda, annak az elismert műnek a folytatása, melyet 
egykor azoknak ajánlott, akik őt a Magyar Tudományos Akadémia külső 
tagjának megválasztották.

Kevesen tudnak ez utóbbi tényről, akárcsak arról, hogy 1960-ban meg
vonták tagságát, majd 1990-ben helyreállították azt. Sok mindennel együtt 
az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is összegyűjtöttem.

-Visszatérve a szatmári évekre: megkereste-e valaki a régi ismerősök 
közül?

-  Nem nagyon. Ambrózy Pál ügyvéd és Popp Aurél festő látogatta meg 
többször, majd leutazott Balogh Edgár is hozzá -  másokról nem tudok. Idős 
volt már -  kortársai mind elmentek. Akik éltek, hozzá hasonló helyzetben 
voltak. Velük intenzíven levelezett. Tartotta a kapcsolatot Willer Józseffel, 
Bethlen Györggyel, Kendeffyékkel.

-  Nem volt kellemetlensége a sok levélért?
-  Hátszegen igen. Beidézte a Securitate. A naplójában le is írta: hogyan 

történt. Itteni napjait lehet, hogy nyomon követték, figyelték, de őt szem
élyesen egyszer sem zavarták. 1963 májusában csendesen, végelgyengü
lésben halt meg. Rényi Ferenc kanonok temette. Kértem, ne tartson beszé
det. Egyházi szertartáshoz ragaszkodtam csupán. Aki eljött, az úgyis tudta, 
kit temetnek. Lényegében csak a család volt jelen. Szatmárhoz tulajdon
képp -  akárcsak engem -  más nem is kötötte őt. Hogy a két világháború 
között két ciklusban a román parlamentben épp e vidéket képviselte, az a 
Magyar Párt politikai döntésének köszönthető. Mint országos alelnök vál
lalt mandátumot. Igaz, bejárta akkor a megye településeit. Még évekkel 
előbb is sokan emlékeztek beszédeire, kortesútjai rigmusaira.

1943-ban az én Szatmárra kerülésemnek semmi köze sincs az apám 
egykori képviselősködéséhez. Állás adódott itt akkor nekem, majd a csa
ládalapítás következett.

82 évesen engem más már nem köt ehhez a városhoz, mint a temető. 
Zaguzséni házunkért „kárpótolt” az állam, s hogy alkalmam adódott Ko
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lozsváron lakást vásárolnom, teszem én is, mint négy évtizeddel ezelőtt 
édesapám: átköltözöm a fiamhoz.

Megjelent a Nyelvünk és Kultúránk című folyóiratban 2000-ben és a 
Jakabjfy Napok, „Kis nemzetek és nemzetiségek a harmadik évezred Eu
rópájában” -  Kárpát-medencei tudományos tanácskozás 2001 kötetben 
(Kiadó Szatmárnémeti Kölcsey Kör, felelős kiadó: Muzsnay Árpád)
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Dr. Issekutz Sarolta
ügyvéd, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke -  
Budapest

A MAGYARORSZÁGI MAGYARÖRMÉNY KISEBBSÉG 
HARMADIK ÉVEZREDI TÖREKVÉSEI

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

Vörösmarty Mihály, nagy magyar költőnk ezen igazán magvas, szép 
idézetét választotta a magyarországi magyarörmények civil szervezete, az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület mottójául, mely minden 
kiadványán, rendezvényén, kiállításán olvasható.

Mert a múlt megismerése nélkül nem lehet jövőt építeni. A múlt meg
ismerése, értékeinek megőrzése kötelességünk és kötelességünk ismere
teinket korrekt módon, történelemhűen a közjavára, a közművelődés szá
mára is nyilvánossá tenni. Hogy ne fordulhasson elő az, ami például a ma
gyarországi örmény kisebbség esetében előfordulhatott az elmúlt években 
és sajnos napjainkban is. De ehhez nemcsak a történelmi és művelődés- 
történeti tények feltárására, hanem azok korrekt publikálására is szükség 
lenne, amelyhez a kisebbségpolitika segítséget kellene nyújtson a közszol
gálati médián keresztül. Sajnos nem teszi. Ezért ezen előadás is egy kiált
vány, amellyel a demokratikusan gondolkodókat kívánjuk megszólítani: a 
harmadik évezred nem szólhat nemzetek, nemzetiségek, etnikumok, val
lások, kultúrák ellen. S nem lehet szó nélkül elmenni az ilyen megnyilvá
nulások mellett. Törvények nem maradhatnak a törvényszegők szankciója 
nélkül, kell lennie ellenőrző szervezeteknek és azok jogosultságainak is. 
Nem Strassburgban kell keresni a jogainkat, hanem saját hazánkban, de 
vállalva egyúttal a kötelezettségeket is, s mindkettőt egyenlő mércével.

Ebből kiindulva, a magyarországi magyarörmények harmadik évezredi 
törekvéseit a múlttal kell kezdenem.

A magyarörménység egy speciális kisebbség Magyarországon és Er
délyben is, ahol magukat örménymagyaroknak hívják. Mindkettő azonos 
jelentésű: olyan történelmi kisebbség, amely 2002-ben ünneplendő 330
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éves tömeges betelepülése óta magyar anyanyelvűvé vált, magyar kultú
rán felnőve, de örmény gyökereit, hagyományait és kultúráját ápolva, ör
mény szertartású római katolikus hitét megtartva. Kulturális identitását 
ápoló kisebbségként éli mindennapjait.

Miért használom a történelmi kisebbség megfogalmazást?
Mert az 1993. évi LXXVII. törvény -  a nemzeti és etnikai kisebbsé

gek jogairól -  preambuluma szerint éppen „a magyar történelem legneme
sebb hagyományait és értékeit követve”, „az elfogadott egyetemes erköl
csi és jogi normák figyelembevételével a kisebbségek iránti megbecsülés, 
az erkölcsi és a történelmi értékek tisztelete, a kisebbségek és a magyar 
nemzeti közös létérdekeinek következetes képviselete” által vezérelve jött 
létre. A törvény l.§./2/ bekezdésében meghatározza, hogy ezen törvény ér
telmében „nemzeti és etnikai kisebbség minden olyan, a Magyar Köztár
saság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam 
lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampol
gárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai 
különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, 
amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érde
keinek kifejezésére és védelmére irányul.”

A törvény hatálya nem terjed ki a menekültekre, bevándorlókra, a le
telepedett külföldi állampolgárokra és a hontalanokra.

A törvény 61.§./1/ bekezdése felsorolja a törvény értelmében Magyar- 
országon honos népcsoportokat, amely 13 népcsoport között találhatók az 
örmények.

Miért speciális népcsoport, nemzeti kisebbség az örmény? Mert ma
gyarörmény. Magyar anyanyelvűként, magyar állampolgárként, jelenleg 
kb. 15 ezres lélekszámban, ápolja örmény gyökereit, kultúráját és hagyo
mányait, évszázadok óta összetartozás-tudatuk közismert. S minderről a 
jogszabályalkotóknak pontos történelmi ismereteik voltak. Tehát nem té
vedésből kerültek a taxáit kisebbségek közé, hanem tudatosan. így jogos 
a megfogalmazás, a magyarországi történelmi örménység magyarörmény, 
magyar anyanyelvű, örmény gyökerű. Ezt a magyarörmény meghatározást 
egyébként már a XIX. század közepétől használják az erdélyi örményekre 
az armenológusok.
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Miért hangsúlyoztam, hogy a törvényalkotóknak volt történelmi isme
retük a hazai örménységről? Mert a jogalkalmazók, a politika, a média 
mára elfelejtette a történelmet és behelyettesített a történelmi kisebbség he
lyébe egy, a XX. század végén betelepülő kisszámú, összesen talán 100 
főnyi Szovjetunióból, illetve az Örmény Köztársaságból bevándorolt ör
mény nyelven beszélő csoportot, feljogosítva mindazon jogokkal, amelyek
kel csupán a törvény szerinti feltételek megléte jogosíthatja fel a nemzeti 
kisebbséget, kisebbségi státust biztosítva számukra.

Teszik ezt azáltal, hogy az igen összetett identitás egy elemét, a nyel
vet emelik ki, mondván: az az örmény, aki örményül beszél. És ezáltal a 
hazai történelmi örménység sajátos egyéni és közösségi jogait, az alapvető 
emberi szabadságjogát és magát a hatályos törvény szellemét, célját és nor
matív szövegét is sértik.

Mi tehát a legfontosabb feladata a magyarországi magyarörmény ki
sebbségnek a harmadik évezred küszöbén?

A történelmet tanúként hívni jogaink védelmében és visszaszerezni azt 
a státust, amelyet a jogszabályalkotó magyar Országgyűlés nekünk, a több 
mint száz éve honos örményeknek szánt.

Ez természetesen nem jelenti és nem jelentheti a bevándorolt örmények 
nemzeti önazonossághoz való alapvető emberi joga tagadását, hiszen alap
vető emberi jogról van szó. De jelenti a történelmi örménység, a magyarör
mények törvény erejénél fogva megszerzett státusának védelmét akik ezt 
a törvényben biztosított státust 1993-ban megszerezték. Mi magunk közé 
fogadtuk a közelmúltban érkezett keleti testvéreinket és próbáltuk új ha
zájukban, hazánkban a beilleszkedésüket segíteni. A kinyújtott kezet elu
tasították azzal, hogy a bizalmunkat kihasználva, a történelmet meghami
sítva magukat állítják kizárólagosan örménynek hazánkban, mert ők be
szélik csak az örmény /keleti/ örmény nyelvet. Ugyanakkor bennünket az 
etnobiznisz kihasználóinak neveznek.

Médianyilatkozataik szerint ugyanis a hazai örménységet az örmény 
nyelv és az örmény ortodox -  (apostoli, vagy gregorián) vallása mentette 
meg a beolvadástól.

Nézzük ezzel szemben a tényeket:
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Magyarországon több mint száz éve honos népcsoport az örmény

A hazai történelmi örménység eredete a nagy Örményország szé
kesfővárosába, az 1001 tomyú Ani-ba vezet, ahonnan őseink az arab, gö
rög, a szeldzsuk török, tatár invázió következtében 1239-ben menekülni 
kényszerültek. A hagyomány szerint egyszerre 30 000 főnyi előkelő és gaz
dag örmény közösség különösen keresztény hite, valamint megirigyelt vi
rágzó gazdasága miatt kellett hazáját elhagyja, menekülnie mozgatható ér
téktárgyaival, szellemi tőkéjével.

Hiszen a muzulmán tengerben élő örménység már 301-ben államval
lásként keresztény volt Világosító Szent Gergely térítése következtében. 
Az örmény vallást ezért gregorián, vagy apostoli, egyesek szerint ortodox 
vallásnak is nevezik. Az egyház feje az Ecsmiadzinban székelő katolikosz.

Ani romváros ma Törökország területén fekszik, az Örmény Köztár
saság határán. Számtalan csodálatos romtemploma ma is hirdeti hajdani 
fényét, gazdagságát.

A menekülés útvonala először a Kaukázus, ahol kb. 100 évig tartották 
magukat őseink -  fegyverrel ellenállva a tatár törzseknek.

Krím -  Kaffa városa a következő állomás, amely ekkor a genovaiak 
fennhatósága alatt állt. Sajnos a tatár invázió itt is utolérte őseinket, tovább 
kellett menekülniük. (1475)

Lengyelországba, majd egy részük Moldvába költözött. Mindenhol 
megállták helyüket, igen nagy gazdagságra tettek szert szakértelmükkel, 
szorgalmas, tisztességes, jó munkájukkal. Számtalan templomot építettek 
ideiglenes tartózkodási helyükön.

A hazai történelmi örménység ősei Moldvából kényszerültek mene
külni, ahol Duka vajda részben keresztény vallásuk elhagyására kívánta 
kényszeríteni őket, részben óriási adóterhet rótt rájuk.

I. Apafi Mihály fejedelem Erdély törökdúlta csonka társadalmát a hí
resen jó és tisztességes kereskedő és iparos hírében álló örményekkel kí
vánta kiegészíteni, így 3 000 moldvai örmény családnak adott betelepülési 
engedélyt 1672-ben.

Beszterce, Petele, Csíkszépvíz, Gyergyószentmiklós az első települé
sek, ahová betelepültek őseink. Majd 1691-ben 25 000 Ft-ért megvásárol
ják a Kincstártól a Szamos menti Gherla falu melletti területet és Alexa, 
Rómából érkezett mérnök tervei alapján létrehozzák Szamosújvárt, Arme-
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nopolist, egy csodálatos egységes barokk örményvárost. 60 000 Ft-ért meg
vásárolják Ebesfalva területén lévő Apafi birtokot és létrehozzák Erzsébet
várost. Mindkét város szabad királyi városi rangot kap.

A betelepülő örmény őseink Verzár Oxendius egyházi vezetőjük hatá
sára csatlakoznak a Lembergi Unióhoz (1635) és 1687-ben Erdélyben lét
rejön az örmény katolikus adminisztratúra, majd 1700-ban a püspökség. 
Püspökük Verzár Oxendius lesz. Örmény szertartású római katolikus plé
bániákat hoznak létre és templomokat építenek Csíkszépvizen, Gyergyó- 
szentmiklóson, Szamosújváron és Erzsébetvároson, a székesegyház Sza- 
mosújváron van.

A Katolikus Egyház részegyházát képezi az örmény szertartású római 
katolikus egyház. Csupán a liturgia rendjében és nyelvében különbözik a 
latin szertartásútól, azaz örmény nemzeti nyelven folyt a szertartás, később 
már csak részben örmény nyelven. Erdélyben dr. Jakubinyi György gyu
lafehérvári érsek az örmény katolikusok apostoli kormányzója.

Az erdélyi örmény ség lelki gondozásában részt vett az 1701-ben Kons
tantinápolyban létrehozott Mechitarista Rend szerzetesei is, akik Erzsébet
városon és Szamosújváron tartottak fenn missziót. A szerzetesrendnek 
1717-től székhelye Velencében, a Szent Lázár szigeten van. Később a rend 
szakadása következtében létrejött a Bécsi Mechitarista Rend, majd 2000- 
ben ismét egyesült Velence vezetésével.

Európában utolsó magyar anyanyelvű szerzetese, P. Fogolyán Miklós 
Lukács gyergyószentmiklósi plébános 2 évvel ezelőtt hunyt el.

Őseink a XVII. sz. utolsó éveiben már nagy hírnévre tettek szert 
szattyánbőr és kordován készítésükkel, valamint különösen állatkereske
delmükkel (szarvasmarha, ló, juh). De posztó, festék, bor, só, gabona ke
reskedelemmel is foglalkoztak, melynek hatására rendkívüli gazdagságra 
tettek szert. Magyarország délvidékeit, a török pusztítás után elnéptelene
dett, mocsaras vidékeket vették haszonbérbe, zálogba, azokat lecsapolták, 
majd honfiúsításuk után tulajdonként megvásárolták. Óriási vagyonra tet
tek szert, pl. a Kiss, Czárán, Jakabffy, Vertán, Csiky, Hollósy, Gyertyánffy, 
Issekutz, Kapdebo, Kövér stb. családok.

Szamosújvár 1726-ban, Erzsébetváros 1738-ban szabad királyi városi 
rangot kap I. Lipóttól (1691-1705). Önálló közigazgatással, bíráskodással, 
pénzügyi gazdálkodással, művelődés és oktatásüggyel maguk intézik és fi
nanszírozzák az örmény közösség életét.
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Már I. Apafi Mihály, de különösen Mária Terézia (1740-1780) több 
családot magyar nemesi, egyeseket főnemesi rangra emelt a Kincstárnak 
nyújtott anyagi segítségükért, vitézségükért.

Örmény eredetű magyar nemesi családok

Balta, Bocsánczy, Bogdánffy, Búzát, Capdebo (baraczházi), Csiky 
(csiksomlyói, erzsébetvárosi), Csornák, Czárán (seprősi), Dániel báró és 
nemes (szamosújvámémeti), Gajzágó (apanagyfalusi), Gáspár, Gorove 
(gáttajai), Govrik (fegyvernek!), Gyertyánffy (bobdai), Hankovics, Hollósy 
(gertenyesi), Issekutz (erzsébetvárosi, marosvásárhelyi), Jakabffy, Jere
miás, Kabdebo (talpasi), Kápri báró, Karátsonyi gróf és nemes (beodrai), 
Kiss báró és nemes (eleméri és ittebei), Korbuly (lompérdi), Kövér (gyer- 
gyószentmiklósi, rétháti), Kristóf alias Jakabffy, Lászlóffy, Lázár, Lengyel 
(ebesfalvi), Lukács báró és nemes (különböző előnevekkel), Markovits 
(kisterpesti, spizzai gróf), Mártonffy, Novák (szentmiklósi), Pap báró, Pát- 
rubán, Pattantyús-ábrahám (danczkai), Pászákász, Petraskó, Placsintár, 
Rátz, Sármezey Vertán, Simay, Szarukán, Szentpétery, Terdik, Török, Ver- 
tán (szombatsági), Verzár, Vikol, Zakariás-Zachariás.

Büszkén mondhatjuk a történelmi dokumentumok és korabeli magyar 
politikai vezetők megállapításai alapján, hogy Magyarországon az örmény 
az egyetlen nemzeti kisebbség, amely mindig és minden körülmények kö
zött meghálálta a magyar nemzet befogadását, amelynek következtében ha
zát talált magának. Szabadságharcaiban nemcsak vagyonát, hanem életét 
is feláldozta a magyar ügyért, a függetlenségért. Pl. az 1848-49-es szabad
ságharcban 70 főtiszttel vett részt a maroknyi örménység. Kiss Ernő altá
bornagy és Lázár Vilmos ezredes aradi vértanúk életüket áldozták a ma
gyar szabadságért. Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka ar
gentin emigrációba kényszerült.

Az erdélyi örmény zárt közösségek szétbomlása megkezdődött a XIX. 
század utolsó harmadában. 1868-ban ugyanis teljes jogegyenlőséget nyer
nek polgári és politikai értelemben is. Ekkor jelennek meg őseink töme
gesen az értelmiségi pályákon. Orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, bírók, 
közigazgatási vezetők, sőt katonai és politikai pályákon jeleskednek. So
kan Magyarországon telepednek le. Pl. már az első független minisztéri
umban 1867-ben Gorove István közmunka- és közlekedési tárca minisz
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tere lesz, Gajzágó Salamon az országgyűlés alalnöke, majd az Állami 
Számvevőszék első elnöke.

Érdemes tudni pl., hogy 1867-1919 között Magyarországnak 2 ma
gyarörmény miniszterelnököt és 8 minisztert adtunk, valamint volt olyan 
parlamenti ciklus, hogy 16 magyarörmény képviselő ült a magyar parla
mentben, parlament elnökeként, alelnökeként is szerepelve.

miniszterelnökök: Lukács László 1912. ápr 22.-1913. jún. 10,
Dr. Pattantyús Ábrahám Dezső 
1919. júl. 12.-1919. aug. 12. 

miniszterek: báró Dániel Ernő, Gorove István,
csejtei Kristóffy József, Lukács Béla, Lukács György, 
Lukács László, dr. Pattantyús Ábrahám Dezső, 
Szilágyi Dezső

Trianon tragédiája nemcsak egzisztenciavesztést, hanem otthon és 
hazavesztést is jelent eleinknek, sokan kényszerülnek elhagyni szülőföld
jüket és Magyarországra telepednek. Családok, közösségek bomlanak fel, 
szóródnak szét, amelyet csak tetéz a II. világháború.

A magyarországi örménység tehát főleg az Erdélyből a XIX. század 
utolsó harmadától áttelepült örmények leszármazottai, a magyarörmények. 
Jelenleg kb. 15 ezerre tehető Magyarországon és kb. 10 ezerre az Erdély
ben élők lélekszáma. Jelentős számban élnek továbbá a világ minden tá
ján értelmiségi pályákon, nemritkán kimagasló teljesítménnyel, elismert
séggel.

Örmény nyelv

Az 1239-ben Aniból elmenekült örmény őseink az un. nyugati örmény 
nyelvjárást beszélték. (Törökország, Szíria, Libanon örménysége nyugati 
örmény nyelvjárású jelenleg is.) A Szovjetunióból bevándorolt örmények 
a keleti örmény nyelvjárást beszélik.

Bár mindkét nyelvjárás az i.sz. 404-ben Mesztrop Masztoc által megal
kotott 38 fonémából álló örmény ABC-t használja, írásmódjában, nyelv
tanában, kiejtésében eltérő.
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A fenséges ősi örmény nyelvet (grabar) az örmény egyház és liturgi
ája konzerválta a leggondosabban. Négy erdélyi örmény szertartású római 
katolikus templomunkban az ünnepi szentmisék egyes részei ezen a nyel
ven hangoztak fel. Napjainkban már csupán a saragánokban (egyházi éne
kek) érhető tetten ez a hagyomány. Az örmény nyelvet sem Erdélyben, sem 
Magyarországon nem beszélik a magyarörmények, kivételt képez 1-2 90 
év körüli idős ember Erdélyben. Az egyházi énekeket is csupán fonetikus 
leírás alapján tudják énekelni. Magyarországon már ez sem jellemző év
tizedek óta.

Az erdélyi örmények a XVIII. században már magyar anyanyelvűek. 
A szabad királyi városok már 1800-tól kérelmezik, hogy magyar nyelven 
terjeszthessék elő felterjesztéseiket a Kancelláriához.

1769-ben a Magyar Nyelvmívelő Társaság javára alapítványként 3440 
Ft-ot fizettek be a királyi Kincstárba és 1791-ben a magyar nyelv mívelé- 
sére és terjesztésére 4000 aranyat ajánlanak fel. Népiskolákat, gimnáziu
mokat hoz létre az örmény közösség saját gazdasági erejéből, sőt tanulmá
nyi, jótékony célra számtalan alapítványt hoznak létre a fiatalság magas 
fokú nevelésére.

A nyelv tehát -  bár az igen összetett identitás fontos része, de csak egy 
eleme.

A magyarországi cigányság országos elnöke például nem beszéli egyik 
cigány nyelvet sem, mégsem kérdőjelezi meg senki sem, hogy cigány s a 
magyarországi cigányság legitim vezetője. És ez nem függhet a nemzeti 
vagy etnikai kisebbség számarányától sem, ahogy a kisebbségi törvény is 
fogalmaz.

Vallás

Az Erdélyből áttelepült örmények leszármazottai már római katolikus, 
kisebb részben református vallásúak, hiszen Magyarországon csupán Bu
dapesten alakult meg 1922-ben a Budapesti Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyházközség.

Kezdetben bérleményben működött a plébánia és különböző katolikus 
templomokban (pl. Szent István Bazilika oldalkápolnája) miséztek az ör
mény szertartású római katolikus papjaink. Utolsó bérlemény az V. kér.
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Semmelweis u. 9. II. emeletén működött, Kádár Dániel apátplébános ve
zetésével, ahol a plébánia és a templom is helyet kapott. A 70-es években 
átköltözött a XI. kér. Orlay u. 6. szám alatti saját tulajdonú ingatlanba a plé
bánia, amely a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség tulajdonát képezi 
telekkönyvileg is. Ide építették fel az örmény katolikus hívek, a magyarör
mények adományaiból és egyéb adományok segítségével az örmény szer- 
tartású római katolikus kápolnát is, ahol 1988-ig Kádár Dániel apátplébá
nos haláláig, magyar nyelven folyt a liturgia, hiszen ezt értették a hívek, 
ezt szokták meg. A plébánián rendszeresen találkozott egymással a magya- 
rörménység -  fiatalok és idősek -  közösségi rendezvények, összejövete
lek kapcsán, amelynek következtében a hitélet gyakorlása kiegészült a ha
gyomány és kultúra ápolásával, a közösségi élettel. Szervezője Kádár Dá
niel apátplébános volt.

Magyarországon csak örmény szertartású római katolikus szertartás lé
tezett és létezik ma is, az örmény szertartású római katolikus templomunk
ban. Egyházunk a Magyar Katolikus Egyház 64. részegyháza, a területi
leg illetékes Esztergom-Budapesti Főegyházmegye alá tartozik, dr. Paskai 
László bíboros, érsek fennhatósága alá.

A lelki gondozást a Mechitarista Rend látja el, kijelölt plébánosa P. Va- 
han Hovagimian bécsi mechitarista szerzetes, akivel csak német tolmács 
segítségével tudunk értekezni, ha Budapesten tartózkodik. A misét örmény 
nyelven tartja, amit nem értünk. A magyarországi örmény katolikusok így 
a Bejrúti Patriarchátus alá tartoznak, XIX. Nerses Bedros Tarmouni pát
riárka vezetésével, aki a római Keleti Kongregátio alá rendelt.

1998. november 3-án a Fővárosi Bíróságon bejegyzésre került egy Ma
gyarországi Örmény Egyház nevű szervezet, amelynek hitelvei nem ismer
tek, csak gazdasági szándékai az alapító okiratából kitűnően. Alapítója és 
egyik vezetője az évek óta törvénytelenül működő Országos Örmény Ön- 
kormányzat elnöke.

Ez a nevében egyházi alakulat magának kiszemelve az örmény szer
tartású római katolikusok egyházi vagyonát, törvényellenes módon szék
helyként bejelentkezett a XI. Orlay u. 6. szám alatti ingatlanunkba, elfog
lalva örmény katolikus plébániánkat, templomunkat, múzeumunkat, 
könyvtárunkat és levéltárunkat.

Mindezt a XX. század végén, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok ré
szét képező hitéleti identitás megsértésével, hitéletünk gyakorlásának meg
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akadályozásával. S mindezt az Alkotmány és a nemzetiségi törvény tiltása 
ellenére, s a hivatalos szervek tudtával. És hiába a törvénysértés bejelen
tése, kérve a jogorvoslatot, csupán két és fél év után sikerült 2001 márci
usában egy bíztató értesítést kapnunk a Fővárosi Főügyészségtől, mely sze
rint megindították a Magyarországi Örmény Egyház ellen a közokirat-ha
misítás bűncselekményének alapos gyanúja miatt a büntetőeljárást.

MAGYARÖRMÉNY SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON

1997. februárjában alakítottuk meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul
turális Egyesületet, amely az 1920-ban megalakult és megszűnt Magyar- 
országi Örmény Egyesület után az egyetlen civil szervezete a hazai ma- 
gyarörménységnek.

Az egyesület célja és feladata az alapszabályzata szerint:

-  az örmény származásúak számára kulturális identitásőrző programok, 
találkozók szervezése, támogatása határainkon belül és kívül,

-  a magyarországi és erdélyi örmény irodalmi, történelmi, művészeti
-  szellemi és tárgyi -  emlékek felkutatása, gyűjtése, állagának megőr

zése,
-  kiadványok megjelentetése,
-  együttműködés az erdélyi örménylakta településekkel,
-  az örmény származásúak és armenológiai tanulmányokat folytató if

júság tanulásának, továbbtanulásának támogatása,
-  magyarörmény genealógiai gyökerek kutatása,
-  együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel határain

kon belül és kívül a célok közös megvalósítása érdekében,
-  az örmény kultúra és történelem iránt érdeklődők számára felvilá

gosítás adása.

Már 1996. márciusában a közösség tagjai számára létrehoztuk a Fővá
rosi Örmény Klubot, amely minden hónap 3. csütörtökén 17 órától a Ma
gyarok Házában, immár 6. éve, szervezi a kulturális együttlétet, eleveníti 
fel a társasági élet e formáját, erősítve az együvétartozást.
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1997. márciusában megindítottuk az Erdélyi Örmény Gyökerek füze
tek kulturális, információs havilapunkat, amely 1100 példányban, ingye
nesen jut el közösségünk tagjaihoz, valamint civil szervezeteinkhez, ön- 
kormányzatainkhoz, közgyűjtemények és felsőfokú tanintézetek könyvtá
raiba hazánkban és Erdélyben.

A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1999. évben elindította 
a Magyarörmény Kulturális Lapok időszaki kiadványát, amely évente 3- 
4 alkalommal jelenik meg.

Évek óta genealógiai kutatásokat végzünk az örmény eredetű család
fák összeállítására. Kutatási eredményeinket időszaki kiállítások kereté
ben mutatjuk be: „Szemelvények az erdélyi magyarörmény múltból, csa
ládi archívumok alapján” címmel. Genealógiai kutatásunk egyik kiemel
kedő eredménye: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi 
családok genealógiája c. összeállítás, amelyet az Erdélyi Örmény Gyöke
rek Kulturális Egyesület adott ki 2000-ben, a Millennium tiszteletére s 
amelyben 61 színes nemesi címerrajz is található.

Szellemi örökségünk megmentésére megindítottuk 1998-ban az Erdé
lyi Örmény Múzeum sorozatot, első kötete Fancsali János: Viski János fi
atalkori évei című munkája, neves magyarörmény zeneszerzőnkről. A so
rozat 2. és 3. kötete az 1997-ben Budapesten és 1999-ben Szamosújváron 
megrendezett egyházi konferenciánk előadásainak, médiavisszhangjának 
megjelentetése. Negyedik köteteként a 2000. szeptemberében Budapesten 
megrendezett nemzetközi magyarörmény kulturális napok és konferencia 
anyaga van kiadás alatt.

2001. márciusában indította meg a Budaörsi Örmény Kisebbségi Ön- 
kormányzat a Magyar-Örmény Könyvtár sorozatát, melyben Czetz János: 
Emlékezéseim és Fancsali János: Zsizsmann Rezső zeneművészről írt 
könyve jelent meg.

Megjelentettük Szongott Kristóf: Szamosújvár monográfiája c. 4 kö
tetes munkáját reprint kiadásban. A 100 évvel ezelőtt összeállított alapmű 
az erdélyi örmények múltjának megismeréséhez elengedhetetlen. Megje
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lent Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hősei-ről 
szóló kiadványunk, magyar, örmény és angol nyelven, valamint Czetz Já
nos, a szabadságharc legifjabb tábornokáról szóló könyvünk, Kedves 
Gyula hadtörténész feldolgozásában.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-ben megren
dezte Az örmény-katolikus egyház története és művészete c. konferenciát, 
melynek záróakkordjaként a meghívott magyarörmény civil szervezetek 
-  határon innen és túl -  együttműködési megállapodást írtak alá az éven
kénti konferencia rendezésre Magyarországon és Erdélyben váltakozva, a 
közös célok és feladatok megoldására, egymás segítésére.

A konferenciák fő témái: az örmény szertartású római katolikus egy
házunk és a köré szerveződő magyarörmény civil szervezetek a múltban 
és jelenben, kiemelkedő magyarörmény személyiségek, részvételük a ma
gyar, az erdélyi társadalmi életben. Idén szeptemberben Kolozsvár ad ott
hont az immár negyedik konferenciának, melynek társszervezői: Armenia 
Örménymagyar Baráti Társaság (Kolozsvár) és a Pro Armenia Alapítvány 
(Szamosújvár), Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.

A legnagyobb érdeklődésre számottartó rendezvényeink a kiállításaink. 
„Velünk élő kultúrák: Örmények” címmel évek óta bővülő anyaggal jelenünk 
meg a főváros különböző kerületeiben, vidéken és Erdélyben, az őshaza, kul
túrája, a vándorlás és hazát találás útvonala bemutatásával, az erdélyi örmény 
társadalmi és kulturális élet, az örmény közösségek, a magyarországi ma- 
gyarörménység társadalmi élete, hitélete bemutatásával. Kiállításaink to
vábbá az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény résztvevőiről, a magyar
örmény képző- és iparművészeink bemutatásáról szólnak, továbbá a XIX. 
századtól napjainkig megjelent könyvek, publikációk bemutatásával.

Fontos az állandó kapcsolattartás erdélyi közösségeinkkel, akikkel 
külön-külön és együtt is együttműködési megállapodásokat kötöttünk. 
Az állandó kapcsolattartás egyik formája az évenkénti egyházi ünne
pek kapcsán való együttlét, pl. Szamosújváron a Világosító Szent Ger
gely ünnep, valamint Erzsébetvároson a Nagyboldogaszony napi búcsú 
alkalmából.
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Ezt az együttlétet szolgálja az évenként megszervezésre kerülő Baran
golás őseink földjén c. egyhetes erdélyi program, amely mindig más táj
egységet mutat be a résztvevőknek, az érintett területek örmény vonatko
zásait, emlékeit, s magyarörmény találkozók szervezésével határon átí
velően összekovácsolja a közösségeket.

A közösségszervezés egyik hazai formája a helyi örmény kisebbségi 
önkormányzatok közötti együttműködés és különösen az 1999 februárjá
ban létrejött Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, 
amely a fővárosi II., VI., IX. és XI. kerületek örmény önkormányzatai 
megállapodásával jött létre közös programok minőségi megvalósítására, 
közös érdekérvényesítésre és képviseletre.

Mik tehát a 3. évezredi törekvéseink?

1. A történelmi örménység, a magyarörménység státusának helyreál
lítása, imázsának megőrzése.

2. Az örmény szertartású római katolikus hitéletünk magyar anya
nyelvűnkön történő zavartalan biztosítása.

3. Családj aink adományaiból épült lelkészségünk, kápolnánk, múze
umunk, könyvtárunk és levéltárunk visszaszerzése, múzeumunk közgyűj
teménnyé nyilvánítása.

4. A közszolgálati médiumokon keresztül a magyarországi örménység 
korrekt bemutatása.

5. A magyar kisebbségi törvény és kapcsolódó jogszabályok módosí
tásának kieszközlése, amely szerint a pozitív diszkrimináció csak a jogo
sultat illethesse meg, ellenőrizhető módon. Az országos kisebbségi önkor
mányzatok törvényességi felügyeletének megoldása.

6. Segítségnyújtás a hozzánk érkező örmény származásúak beillesz
kedéséhez, nyelvi és kulturális identitásuk megőrzéséhez, érdekképvise
letük felvállalásával.

7. Folytatni magas színvonalon kulturális identitásőrzésünket: kiál
lítások, konferenciák, megemlékezések, klubdélutánok, emlékhelyavatá
sok, könyvek és kiadványok megjelentetése stb. útján, magunk és az egész 
társadalom hasznára.
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S mindezzel törekedni a magán és közéletben, a politika, a kultúra, a 
tudomány és gazdaság területén a keresztény normák alapján az igényes, 
magasszinvonalu, tisztességes helytállásra, amely őseinket ide vezérelve 
immár 330 éve, számunkra is otthont és hazát teremtett végérvényesen.

Idézek dr. Avédik Félix: A magyarörménység múltja és történeti je
lentősége (1921) című, a Magyarországi Örmény Egyesület által kiadott 
munkájából:

„A legválságosabb percekben, midőn az egyes népelemek -  sajátsá
gos érdekeiktől vezettetve -  az általános zavart saját javukra akarták ki
aknázni, az örmény szilárdan és tántoríthatatlanul állott a jog és törvényes
ség mellett. Részt vett a magyar balsorsában csakúgy, mint a jóban. Éle
tét és vagyonát helyezte el a magyar haza áldozati oltárán, egyrészt azért 
a szeretetért és baráti fogadtatásért, amellyel a magyar nép, sorsüldözött 
és végigsanyargatott apáit betelepülésükkor részesítette, másrészt annak a 
rokonérzésnek alapján, melyet a lelki tulajdonságok azonossága keltett fel: 
a szabadság, a hazaszeretet, a függetlenségre való nagy törekvés és az ősi 
hagyományokhoz való szívós ragaszkodás.”

És ez ma is így van, hál' Istennek.
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Dr. Benedek Katalin
művészettörténész, irodalomtörténész -  Budapest

DÁVID CSABA: TÖRTÉNETJÁTÉKOK

Gondolkodásra ösztönző, sokszínű és szellemes összeállítás az örmény, 
magyar és lengyel ajánlással ellátott kötet. A szerző már e háromnyelvű
séggel, ennek hangütésével sejteti, hogy valódi irodalmi csemegét tartunk 
kezünkben. Az évszázadok folyamán magyarrá vált, örmény érzelmű, 
magyar anyanyelvű Dávid családban vérvonalként húzódik a szépírói te
hetség, történészi fogékonyság. Ám a sorsot bezáró, determináló DNS 
kettős spirál nemcsak ezt a kötődést rejti magában. Ott a lengyel is. Kívül
ről jött, de a bensőig hatolt.

A nyelv, kultúra, művelődés Dávid Csaba érzelmi ráhangoltságán, 
mindezzel azonosulni tudó vérmérsékletén és természetesen intellektusán 
átszűrve öltenek irodalmi formát. Nagyon erős kötődés ez is.

A kötet írója nem engedelmeskedik a posztmodem ízlésterroijának. Ő 
ugyanis érthető nyelven ír novellákat Jurisics Miklósról, Gábor szabómes
terről, Háromszék 1848-as napjairól, hadi eseményeiről, Gábor Áronról. 
Történelmi személyek lépnek elénk a történetjátékok szereplőiként. A 
múltból megidézett arcok az író fantáziáját és empátiáját követve kelnek 
életre, hogy talán másféle gondolatokkal terhesen cselekedjenek, s róják 
történelmünk lapjaira mindazt, amit véghez vittek. Mert a tények tények 
maradnak, de történhettek akár olyan módon is, ahogyan a szerző ábrázol
ja. Az uralkodók, a hősök emberek, halandók és esendőek. A merev és 
hideg gránitba vésett adatok, faktumok takarásában érzések, indulatok, sőt 
eszmék, meggondolt és meggondolatlan cselekedetek rejtőznek. Dávid 
Csaba ezt a fajta múltat, ebből a nézetből világítja meg. írásainak ereje 
olvasmányosságuk és láttató erejük is. Szinte filmszerűen elevenednek meg 
a jelenetek, a szereplők gesztikulációi. Efféle adaptációban is szívesen 
látnánk.

Tovább pörgetve a könyv lapjait, már a jelenbe csöppenünk. Hamisí
tatlan színházba. Díszlet, kellék, smink és masztix szagú teátrumba. Ő 
otthonosan mozog ebben a világban, hiszen színházrendezőnek is készült. 
Sokszereplős játékának természetesen nem ez a vezérmotívuma. A színen
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megjelenő, átvonuló figurák, akár konkrét személyek, akár csak látomá
sok, egy kérdést boncolgatnak: Kik vagyunk mi? Sorsokba, históriába 
ágyazva születnek a lehetséges válaszok. Minden sora hozzánk szól, ró
lunk beszél, a 20. század közép-európai, szorosabban, magyar emberéről. 
Jó lenne ténylegesen színpadra állítani a művet. Nyernénk vele.

Ami személyes és ami szent -  így is aposztrofálhatnám a tartalmas 
kötet következő lapjait. A Dávid család kötelékei, sorsának, életének vil
lanásai tűnnek elénk a krónikás utód szubjektív megjegyzéseinek kísére
tében. Forrás akad bőven. „Családom jó ideje már alapvetően a Gutenberg- 
galaxisban kering: könyvet, feljegyzést, írást őriz és tart” -  vallja. Érde
kességként megemlítem, például megtudhatjuk, hogy a nagyapa, Dávid Ist
ván rendezte sajtó alá Farcády Jenőnek, „Az elsodort falu” c. regény egyik 
főhősének Szabó Dezsőhöz írott leveleit. A trianoni Magyarország viszo
nyai is jól kirajzolódnak a legendárium olvasása közben, melyben Dávid 
Csaba különösen megindult fiúi szeretettel és tisztelettel adózik a nagysze
rű író-édesapa, Dávid Antal emlékének, aki lélekben haláláig Erdély, a 
Székelyföld gyermeke maradt.

Az „Életrajzjáték” fejezettel már a könyv vége felé járunk. Afféle sza
bálytalan curriculum vitae-t forgatunk. Igen élvezetes, pergő stílusban író
dott. Sajátosságai közé tartozik az olykor kissé szarkasztikus, de sohasem 
cinikus humor, mellyel a legnyomasztóbb események, emlékek is valahogy 
megszelídülnek.

És hátra van még a költő-műfordító Dávid Csaba. Czeslaw Milosz 
költeményei ihlették műfordításra. Czeslaw Miloszéi, aki a Nobel-díj át
vételét követő ünnepségen mondotta: „A világon viszonylag kevéssé is
mert, hisz majdnem lefordíthatatlan lengyel irodalom része vagyok.” 
Milosz lírája megszólította fordítója lelkületét, megérezte, hogy szavai 
magyarul is érvényesek.

Befejezésként „Erdély Országának Törvényes Könyve” 1779. évi ki
adásának előszavából idézek, s egyben ugyanezt kívánom a Történetjá
tékok keresettségéhez, sikeréhez: „Annyira elfogyott és eltűnt volt szem 
elől, hogy aki azt ámbár nagy áron megszerezhette az magát a szerencsés 
emberek közé számlálhatta.”

Kiadó:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest 2002
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dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke -  Budapest

A 300 ÉVES ÖRMÉNY SZERTARTÁSÉ RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGEI MAGYARHONBAN RÉGEN ÉS MA 

CÍMŰ KONFERENCIA
BUDAPEST 2000. SZEPTEMBER 29. -  OKTÓBER 01.

A kötet az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 5. köteteként látott nap
világot, a sorozaton belül elkülönülő „lila konferenciasorozat” részeként.

A kiadó szándéka szerint a konferenciát követő évben megjelentetjük 
a kötetet értékmentésünk dokumentumaként, közművelődési céllal. Nem
csak az előadók, közreműködők, résztvevők juthatnak hozzá a kötethez, ha
nem az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület adományként el
juttatja valamennyi nagyobb közgyűjtemény, levéltár, múzeum, felsőfokú 
tanintézetek könyvtára, egyházi könyvtárak, civil szervezet számára, úgy 
Magyarországon, mint Erdélyben.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által rendezett 3. 
konferencia célja volt az örmény kereszténység 1700 éves, a magyar ke
resztény államiság 1000 éves, az örmény szertartású római katolikus egy
házunk 300 éves évfordulójának méltó módon való megünneplése volt és 
emlékezés az Aradon 1849. október 6-án kivégzett vértanúinkra. Ünnep
lés és emlékezés együtt a határon innen és túlról egybeseregletteknek, több 
mint félszáz határon túli meghívottal. 23-an tartottak előadást a konferen
cián. Erdélyből Szamosújvár, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, Csíksze
reda, Sepsiszentgyörgy, Szilágysomlyó, Brassó, Erzsébetváros, Torda, 
Nagyvárad, valamint Bécs képviseltette magát előadással, természetesen 
a budapesti és sümegi előadókon kívül. Igazi millenniumi magyarörmény 
-  örménymagyar sokadalom volt, színes programmal, tartalmas múltbate- 
kintéssel: egyházi és világi témájú előadásaival, megemlékezéseivel, 
könyvbemutatóval, kiállításaival, kulturális műsoraival, a Szent Korona 
meglátogatásával, örménykatolikus szentmiséjével.

A kötetben valamennyiről „képet” kap az olvasó. Képben és írásban. 
Ehhez segítenek hozzá a hazai és erdélyi lapokban megjelent cikkek is, a 
visszhangok.
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A legbüszkébbek talán az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye
sület kiadó nagyszabású vállalkozására vagyunk: az Örmény eredetű ma
gyar nemesi családok genealógiája c. kötetünkre, Gudenus János József 
munkájára, amelynek bemutatására is a konferencián került sor. Millenni
umi emlékműnek szántuk a szépkiállítású könyvet, őseink iránti megbe
csülésünk és köszönetünk jeléül, melyben múlt, jelen és jövő kapcsolódik 
össze. Az elmúlt 300 év, és gyermekeinkben, unokáinkban a magyarör- 
ménység biztos folytatása, megmaradása, a jövő. Az első 53 magyar ne
mességet kapott örmény gyökerű család genealógiája, amely 2500 csalá
dot font át a közel sem teljes genealógia szerint. Tervezzük a bővített és 
javított kiadást is, bár sohasem lehet teljes és tökéletes egy genealógia sem. 
És addig reményteljes a vállalkozásunk, amíg van szándék és akarat, na 
meg anyagi forrás hozzá, hogy folytassuk. A könyvben 63 színes címer
rajz is található, melyek kinagyított formában a könyvbemutatóval egyide
jűleg megnyílt Örmény eredetű magyar nemesi családok címerei c. kiál
lításon is láthatók voltak.

A konferenciakötet bepillantást enged egy viszonylag kislétszámú, kul
turális identitását őrző csoport, a magyarörmények elszánt küzdelmébe, 
hogy megmentse ősei vallását, hogy visszaszerezze ősei templomát, mú
zeumát egy kisebbségpolitikai kalandor-csoporttól. Az örmény szertartásé 
római katolikus hitéletünk, plébániánk és műtárgy együttesünk megmen
téséért vívott küzdelmünk kilépett az írott formából, amikor testközelben 
éreztük az egyházunk és javaink elbitorlóinak magatartását az Orlay u-i 
templomunkban az emlékező ünnepi szentmisénk kapcsán.

Kordokumentum az évezredvég Magyarországáról e kötetben.
Egy ismeretterjesztő könyv nem lehet teljes névmutató nélkül, ennek 

is eleget tettünk a könnyebb kiigazodás érdekében.
Fogadják érdeklődéssel konferenciakötetünket, melyet jövőre követni 

fog az ezévi gazdag konferencia anyagának megjelenése.

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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EMLÉKKÉPEK A LETŰNT IDŐKBŐL 
KOLOZSVÁR

Rendezte F. Kirkósa Rozália és Bálintné Kovács Júlia

Bálintné Kovács Júlia, könyvtáros, az „Armenia” Örménymagyar Ba
ráti Társaság elnöke megnyitó beszéde:

Szeretve tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves régi és új barátai az ör
ménymagyaroknak !

Köszönjük, hogy érdeklődést mutatnak munkánk iránt, s ilyen szép 
számban megtiszteltek jelenlétükkel idei jubileumi konferenciánk előes
téjén „Emlékképek a letűnt időkből” című kiállításunkat.

Ahogy az itt jelenlévők nagy utat tettek meg Siófoktól, Csikszeredá- 
tól, Budapesttől, Bukaresttől, Brassótól, Gyergyószentmiklóstól, Szatmár- 
ról, Szilágysomlyótól -  vagy bárhonnan -  Kolozsvárig, mi is nagy utat tet
tünk meg az időben kiállításunkkal.

Hiszen holnap kezdődő konferenciánk azért jubileumi, mert az örmény 
kereszténység 1700 éves évfordulójára emlékezünk, arra az évfordulóra, 
amelyről II. János Pál pápa is a legnagyobb megbecsülés és a legmelegebb 
szeretet hangján szólott a Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepi litur
gián, amikor is köszönetét fejezte ki az örmény népnek, hogy 17 évszáza
don keresztül hűséges maradt Krisztushoz. Emlékeztetett rá, hogy Világo
sító Szent Gergely keresztelte meg 301-ben III. Tiridat örmény királyt, aki 
nemcsak családjával együtt lett Krisztus követője, de nemzetét is megke
reszteltette, s a világon elsőként államvallássá tette a kereszténységet.

így lett az örmény nép a világ első keresztény népe, s amint II. János 
Pál pápa őszentsége is mondotta, ezért a történelem során nem egyszer vére 
hullatásával és száműzetéssel fizetett.

Ez a mélyen vallásos nép nemcsak az anyagiakkal rendelkezett ahhoz, 
hogy páratlan szépségű templomokat, kegyhelyeket építsen, hanem több 
évezredes magas színvonalú művészetek hagyományaival is, amelyeket a 
keresztény egyház szolgálatába állított, örök értékű munkákkal gazdagítva 
Örményország keresztény kultúráját.

A mai örménymagyarok -  magyarörmények ősei az 1001 tomyú Ani- 
ból menekültek a Krímen, Lengyelországon, Moldován át Erdélybe otthont 
keresni, s azt itt végre megtalálták. Ezért mutatjuk be tablóinkon -  színes
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fénymásolatokon -  Ani romjaiban is gyönyörű templomait és különböző, 
rendkívüli művészi értékű kegytárgyait, külön felhíva a figyelmet arra, 
hogy az ősi örmény -  úgynevezett „hatkaréjos” -  templomforma a közép
kori magyar templomépítészetben is megjelent. Ez újabb bizonyítéka le
het a két nép őstörténeti kapcsolatának.

Kiállításunk második részében az Erdélybe települt örmények temp
lomait, közösségeit igyekeztünk bemutatni, egy-egy kiemelt család fény
képarchívuma alapján.

A Lázár és Vikol családok néhai otthonát is láthatjuk, jeles örményma
gyarokat, hiszen konferenciánk címe is ez: Örménymagyarok, akik hatot
tak, alkottak, gyarapítottak. Sokan voltak ők, nemcsak a mindenki számára 
ismerős nagy nevek, de mindazok, akik a maguk kis közösségében végez
ték a példamutató, nemzetépítő munkát.

Végül, de nem utolsósorban kiállításunk harmadik része az aradi tizen
háromnak állít emléket, hiszen három hét múlva reájuk emlékeznénk, s úgy 
éreztük, e konferencia adhat alkalmat arra, hogy közösségeink hálával és 
tisztelettel idézzék fel a forradalom és szabadságharc mártírjainak emlé
két, akikre büszkék vagyunk.

És most jelmondatunk ez: „hajtsunk fejet a mártírok előtt és tanuljunk 
a túlélőktől". Helyet kapott az arcképcsarnokban a halálra ítélt, de sikere
sen emigráló örmény magyar Czecz János is.

Felállva tisztelegjünk emlékük előtt.
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Lengyel Ákosné

A SOKARCÚ ERDÉLY ...
(ízelítő szőkébb pátriánk népeinek szőtteseiből, kézimunkáiból)

Tisztelt Elnökasszony! Kedves Vendégek!
Örömmel üdvözöljük Szamosújváron, a Téka Művelődési Házban a IV. 

Jubileumi Konferencia alkalmából azokat, akik megtiszteltek bennünket 
is jelenlétükkel, és sokan több száz kilométert is megtettek -  országhatá
ron innen és túl -, hogy itt lehessenek.

Mint a meghívóból is kitűnik, nem csak az örmény kereszténység 1700 
éves évfordulójára emlékezünk, de azokra is, akik hatottak, alkottak, gya
rapították, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen. És valóban kin
cses lett. Ezekből a kincsekből mutatunk be pár tucatot e rögtönzött kiál
lítás keretében, hogy ezzel is teljesebbé tegyük a konferencia tartalmát, s 
azt az élményanyagot is, amit a válaszúti Kallós-múzeum megtekintése 
jelent majd nemsokára.

Amit itt láthatunk az töredéke a közel 50 éve tartó kutató- és gyűjtő
munkának, nem kis fáradtsággal összehordott kincsestárnak. Sok közös 
falujáráson voltunk együtt Kallós Zoltánnal, akitől nagyon sokat tanultam, 
s akivel megosztottuk a gyűjtés semmihez sem hasonlítható örömét, no 
meg a kudarcélményeket is. De nemigen hagytuk magunkat. Ha valami 
gyönyörűségbe beleszerettünk, fáradtságot, utánajárást, pénzt nem kímélve 
addig jártunk, amíg a kívánt darabot megszereztük, s megóvtuk attól, hogy 
ebek harmincadjára kerüljön.

[A 75 éves Kallós Zoltánt 2001-ben Corvin-lánccal tüntették ki. Az 
ebből az alkalomból készült interjúban (Szabadság, 2001 dec.15.) felso
rolják eddigi díjait, címeit, amelyek a következők:

1. A Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja
2. A magyarországi Református Egyház tiszteletbeli presbitere
3. Életfa-díj
4. Magyar Művészetért-díj
5. Julianus-díj
6. Martin György-díj
7. Pro Minoritate-díj
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8. Tőkés László-díj
9. EMKE-díj
10. A Magyar Köztársaság Ijjúsági és Sportminisztériuma által adomá

nyozott Szent Imre-díj
11. Kossuth-díj
12. Magyar Örökség-díj
13. Corvin-lánc
(szerk.megj.)

Gyerekkorom óta szerettem és csodáltam a régi népművészeti tárgya
kat, s fülembe vissza-visszacsengett Babits Mihály verse:

Van a tárgyaknak könnyük. Érzem olykor,
Hogy sírnak a szobámban nesztelen.
Tán azt hiszik, nem látja most szem őket,
Sírnak a tárgyak, bárha nincs szavuk.

(Sunt lacrime re rum)

A gyűjtés során előkerült kézimunkák, szőttesek mintha beszéltek 
volna hozzám, hiszen az asszonyok belevarrták, belehímezték, beleszőt
ték örömüket, szerelmüket, bánatukat e munkákba.

Első királyunk Szent István törvényei már rendelkeznek a fonó, szövő, 
hímző szolganép felöl. A fonás gyakorlását tanúsítják a honfoglaláskori 
sírokban talált apró csont- és agyagkarikák (orsónehezékek), Kalotaszegen 
még a mai napig is megmaradt ezeknek az orsónehezékeknek a használata.

Buzdító, ösztönző példa lehetett a nép számára az is, hogy a nemesi 
udvarokban, várainkban is kézimunkáztak, sőt a későbbi fejedelmi, kirá
lyi palotákban is. Ez az úrihímzés -  amellyel ma kiállításokon, múzeumok
ban találkozhatunk -  hatott az ott szolgáló jobbágyasszonyokra, cselédség
re és ösztönözte őket, hogy egyszerűbb anyagokból ugyan, de az öltése
ket megtanulva a mintákat felhasználják kézimunkáik elkészítésében.

Ezek a mintaátvételek soha nem passzívak, gyakran tömörek, a díszít
mények az egész felületet betöltik. A töretlen alapszíneket kedvelik, a pi
rosat, kéket, feketét. A növényi és figurális motívumokat naivval stilizál
ják.

Az egész világon ismert mitikus mese jelképe az Életfa, az örök meg
újulás szimbóluma. Az életfával csaknem mindig együtt jelenik meg a
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madár -  gyakran párosán ez a lélek jelképe. A madár ábrázolás rendkí
vül elterjedt motívum volt a paraszti művészetben már a középkorban, 
szinte egész Európában. Erdélyben már a reneszánsz idején gyakran fel
bukkan a gránátalma motívum, előbb az úrihímzéseken, majd a népieken 
is. Ez a „rajzolat” keletről érkezett hozzánk, főképpen Törökországból, és 
a termékenységet jelképezi.

A falusi asszonyok a hosszú téli estéken megfontak- szőttek -  varrtak 
a család részére minden vászonneműt, és ki is varrták -  hímezték azokat, 
nemcsak a viseletét, de a ház díszítésére használt darabokat is.

Minden háznál volt
-  ágylepedő cifra szegéllyel

-  pámahaj
-  abrosz
-  kenyértakaró
-  komakendő (beteglátogatáskor a kosárra, amiben a finom falato

kat vitték)
-  rúdravaló
-  törülköző
-  vőfélykendő
-  temetőbe fej fára való kendő
A hagyományos kendőajándékozás minden esetben áldáskívánás jel

legű, a szeretet jele. Ezeknek a szokásoknak kétségkívül ösztönző szere
pük lehetett a fonás-szövés-varrás elterjedésében népünk körében.

Az itt bemutatott kézimunkák eredeti 16. századi minták után készül
tek, az 1800-as évektől közel 150 évet fognak-ölelnek át. Járjunk körbe és 
nézzük meg őket közelebbről is.

Ez az első pár darab: örmény polgári kézimunka. Örmény keleti sző
nyeg, női ing, zsebkendők, arany és ezüst hímzésű kézi satyakok. Utána 
következik a Mezőség, ahol Szék, Feketelak, Búza, Válaszút, Bonchida 
asszonyainak, lányainak kezemunkája látható a maga gazdagságával és 
sajátosságával.

Torockóról sajnos kevés holmim van, pedig nagyon szép és gazdag a 
népművészete.

Ami itt jön, a Bánátból való, s érdekes a története. Ezt az anyagot az 
1896-os millenniumkor állították ki Budapesten, és ott is maradt. Akkor 
egy temesvári mérnök tulajdona volt. Az ő örököseitől a 80-as években si
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került megvásárolnom és visszahoznom Erdélybe. Az itt látható darabo
kon is megfigyelhető az erős szerb hatás a sok ezüst és arany hímzésen.

Kalotaszeg következik, itt láthatunk viseletét, lepedőt, kendőket, ab
roszokat. Sok minden van, gazdag változatban.

Új területre érkeztünk, ezen a falon a szász kézimunka remekei látha
tóak, s rögtön felhívom a figyelmet azokra a motívumokra, mintákra, 
amelyeket a magyar népművészetből vettek át. Meghatározó tulajdonsá
guk a nagyon pontos, nagy türelemmel kidolgozott hímzés, varrás. A kö
tényeken látható munka nagyon emlékeztet az úrihímzésre.

És most visszakanyarodunk oda, ahonnan elindultunk. Itt a román 
gyűjtésemből látható néhány darab, nem mind erdélyi, főképp viseletek 
láthatóak az Olt és a Kárpátok felső feléről, de Máramaros vidékéről is.

Még azt szeretném bejelenteni az örménymagyarok-magyarörmények
IV. Jubileumi konferenciáján, hogy ha a jó Isten segítségével sikerül majd 
felépíteni a Téka-házra a tetőteret -  amire minden reményünk megvan -  
akkor ebből az anyagból szeretnék egy szobát berendezni a gyermekeknek. 
Nekik, a TÉKA-nak, legyen itt egy kis néprajzi múzeum, nézzék, tanul
janak belőle, becsüljék meg és folytassák a munkát. így szeretne hatni, 
gyarapítani Lengyel Mária.

Köszönöm a figyelmet.
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VISSZHANGOK





Szabadság, 2001. szeptember 17.

ÖRMÉNYSZEMEK RAGYOGÁSA ÉVSZÁZADOK TÜKRÉBEN

Az örmény kereszténység 1700., a keresztény magyarság 1001. évfor
dulóját ünneplő IV. jubileumi konferenciáját tartotta szept. 14-e és 16-a 
között az örménymagyarok közössége. A konferenciát, melynek címe 
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítónak, hogy a haza fény
re derüljön, s kincses legyen, az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társa
ság szervezte, társrendezők a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu
rális Egyesület, a szamosújvári Pro Armenia és a Téka Művelődési Alapít
vány, fővédnökei pedig Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormány
zó, és Eckstein-Kovács Péter szenátor. A rendezvény mottója egy 
Nemeskürty István-idézet, mely így hangzik: „A múltat nem lehet tőlünk 
elvenni. De az csak akkor a mienk, ha ismerjük”.

A háromnapos konferencia pénteken délután kezdődött. A köszöntés után 
egy zenés-irodalmi műsort tekinthettek meg Senkálszky Endre érdemes 
művész, Gajzágó Zsuzsa, Sebesi Karén Attila, Fegyveresi István, Fegyveresi 
Anikó és Lászlófíy Zsolt közreműködésével. Szombat az előadások napja volt, 
amelyek a már idézett mottó témájához kapcsolódtak, vagyis az 
örménymagyar múlt megismeréséhez. Első előadó Lászlófíy Aladár Kossuth- 
díjas költő volt, Gondolatok magunkról címmel: „Egy, kinek megrázó, kinek 
csak kalandízű örmény legenda szerint, egyszer nehéz időkben, mikor másként 
nem lehetett - , mint mentenivaló legfőbb kincsét egy közösségnek, a Szentírást 
lapjaira szedték szét és a szertefutók egyenként így menekítették magukkal; 
elbújdostak vele havasok havába, mocsarak békanyála alá, az esendőség fekete 
árnyai közé menekülve. Aztán a veszély múltán, amikor végre összegyűlhettek 
újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még mindig remegve, 
dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő népszámlálásuk. A nagy és 
megnyugtató »megmaradtunk« -  kiáltás vagy csak suttogás, sóhaj. A felelet 
az ALKUKÉSZSÉGRE A JÓÜGY ÉRDEKÉBEN. A visszhang. Valahonnan 
a gének felhalmozódó Arrarátja alól. (...) Világosító Szent Gergely óta mi is 
kiválasztott nép lettünk, szétszórva más nemzetekbe. Mint az Úr magja, 
írmagja. Hol vannak a gepidák, a longobárdok, az asszírok?... Mi élünk. Tessék 
meghallgatni, ha tetszik. Akár magyarul is.”
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Az előadók sorában találhattuk dr. Egyed Ákos akadémikust, aki az 
1790-1791-es történelmi dátumhoz kötődő előadást tartott, amikor az er
délyi országgyűlés megvitatta az örmények rendiségének kérdését. Az 
örmények tulajdonképpeni Erdélybe való jövetele 1672-re tehető, amikor, 
az addig Moldvában élő örmények nagyszabású lázadást indítottak Dúca 
Vöda ellen, aki uralkodása idején elkezdte üldözni őket. A lázadás leveré
se nyomán menekült a mintegy háromezer családra tehető örmény Er
délybe, ahol megtelepedtek. Nekik Apafi Mihály fejedelem biztosított 
először adománylevél által kereskedést a vásárok alkalmával. Hátra volt 
a honosítás, de az erdélyi országgyűlés nem ismerte el az uralkodó által 
adott jogokat. Az örmények vezetői harcot indítottak ezért az 
elismerésért. A legnagyobb ellenvetés amiatt volt, hogy az örmények 
ortodox vallásúak voltak, ezért aztán katolizáltak, ez pedig 
megkönnyítette a honosítás útját, melyet az 1791-es országgyűlésen 
mégis elhalasztottak. A rendek ugyan megszavazták a törvényt, de az 
örmények nem akartak lemondani a városaiknak biztosított előjogaikról. 
Képviselőjük a továbbiakban „nem hivatalosan” ugyan, de jelen volt az 
országgyűléseken, mindaddig, amíg végül 1840-ben megtörténik a 
honosítás, és felveszik őket a rendi nemzetek soraiba. 1848. május 30- 
án eltörlik a rendi nemzeteket, majd a kiegyezés korában az örmény ség 
bizonyos mértékben veszít pozíciójából, de a kultúrában, a gazdasági 
életben megmarad egy jelentős szerepe, és nagy mértékben hozzájárul 
Erdély civilizációjának és kultúrájának a fejlődéséhez.

Az előadásokból sok mindent megtudhattunk az örmények történelmé
ről, kultúraalapító szerepükről. Változatos témák voltak „feltálalva” az 
örménymagyar papoktól a gyógyszerészképzésen át, egészen az örmény 
családnevek geneológiájáig, és a szilágy Somlyói örménymagyarok törté
netéig. Érdekes előadást hallottunk Lászlóffy Csabától, aki a 13 aradi vér
tanú közül Kiss Ernő örmény származású hősről tartott beszámolót, vagy 
László Ferenctől, aki Örménymagyar sportolók Erdélyben címmel, sok 
anekdotával fűszerezett előadást tartott. De számomra nagyon jelentős volt 
dr. Veress Éva Miért élnek sokáig az örmények? című szabadon megtar
tott és bizonyítékokkal „alátámasztott” előadása is, amelyeket édesapja, 
dr.Veress István híres kertjéből hozott. Biztató jelnek számított a fiatalok 
részvétele az előadásokon, mint például Fegyveresi Zsolt vagy Kiss Tibor, 
akik érdemben felzárkóztak a többi előadó sorába.
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A délelőtti és délutáni előadásblokk szünetében a konferencián jelen
levők közös imán vettek részt a Szent Mihály plébánia udvarán, majd 
megtekintették Szervátiusz Jenő és Tibor kiállítását. Ezután került sor a 
sajtótájékoztatóra, ahol a konferencia szervezői mellett jelen volt Budapest
ről Weinwurm Árpád, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és 
Vallásügyi Bizottságának elnöke is. Itt tudhattuk meg, hogy a Román 
Örmény Szövetség nem képviseli az örmény magyarok gondjait, bajait, 
mondhatni, el sem ismerik létezésüket. Ezért döntött úgy az örményma
gyarság képviselete, hogy a sok kis örménymagyar szervezet és alapítvány 
hozzon létre egy országos civil szervezetet, amelynek beiktatási procedú
ráját több mint egy hónapja el is indították Kolozsváron. Ám a törvényszék, 
különböző okokra hivatkozva, azóta sem adott választ, holott törvény 
szerint a beiktatásnak öt napon belül meg kellett volna történnie. A szer
vezet Magyarörmények Romániai Szövetsége névre hallgat majd, és hét 
alapító szervezete van.

Egy rövid beszélgetés erejéig a konferencia vendége volt Semjén Zsolt, 
budapesti vallásügyi államtitkár is. A szombati nap tapasztalatait leszűrve, 
élményekben és tudással gazdagodva térhettünk haza, köszönet érte a 
szervezőknek, elsősorban Bálintné Kovács Júliának és dr. Issekutz 
Saroltának, a kolozsvári és a budapesti örménymagyar társaság 
elnökasszonyainak.

Köllő Katalin
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Szabadság, 2001. szeptember 17.

SZAMOSÚJVÁR TÁRT KAROKKAL FOGADTA AZ 
ÖRMÉNYMAGYAR VENDÉGEKET

Nem véletlenül maradt Szamosújvár az utolsó „állomás” a IV. 
Örménymagyar Konferencia résztvevői számára. Az örmények „bölcsője” 
most is kitett magáért. Érdekes, a vendégek fogadásának ezúttal a mindig 
meleg hangulatú és meghitt Téka Művelődési Alapítvány adott otthont. Ki 
is tettek magukért a vendégszerető házigazdák, élen Balázs-Bécsi Attila 
tanárral. Igaz, reggel 9 órától a Budapestről és Kolozsvárról érkezett 
vendégek először a főtéri Örmény Székesegyházban szentmisén vettek 
részt, amelyet Szakács Endre helybeli örmény-katolikus plébános celeb
rált. Utána megtekintették Rubens híres festményét, majd Válaszúira utaz
tak, hogy meglátogassák a Kallós Alapítvány gazdag és hagyományőrző 
néprajzi múzeumát. Közben a második utcabeli Téka- klubban sor került 
Lengyel Ákosné A sokszínű Erdély című kiállításának megnyitására. Kö
zel száz szőttesből, faliszőnyegből, kalotaszegi, széki, szász, román és 
örmény viseletből áll a kiállítás gazdag és változatos anyaga. Igazi műve
lődési esemény, amelyet nagyszámú érdeklődő tisztelt meg. Délben a ven
dégek megismerkedtek a városközponttal, a város történelmi és építészeti 
remekműveivel és felkeresték Szongott Kristóf emlékplakettjét, ahol 
koszorút helyeztek el. A városi sétát a tevékeny és mindig munkára kész 
helybeli 51. sz. Czetz János cserkészcsapat szervezte. Igazi történelemórá
nak lehettünk részesei.

Szamosújvárott sem maradtak el a könyvbemutatók és a történelmi, 
néprajzi és népművészeti előadások. Ezúttal helybeli és dési előadók sze
repeltek napirenden. Mindnyájan érdekes, vonzó és tanulságos műsorral 
lepték meg a népes hallgatóságot.

Vasárnap este a szamosújvári Téka-házban jól sikerült baráti összejö
vetellel zárultak a negyedik alkalommal megrendezett Örménymagyar 
Konferencia munkálatai, ahol mindenki jól szórakozott. Mindenki a vi
szontlátás reményével távozott.

Erkedi Csaba
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Krónika, erdélyi magyar közéleti napilap, 2001. szeptember 17.

ÚJ ÖRMÉNYMAGYAR CIVIL SZERVEZETET ALAPÍTOTTAK 
A HÉT VÉGÉN KOLOZSVÁRON

Nem kell az ortodox „érdekképviselet”

Magyar Örmények Romániai Szövetsége (ARAM) néven örmény
magyar érdekképviseleti szervezetet hozott létre több örmény kötődésű 
romániai magyar civil szervezet a hétvégén Kolozsváron. A hét szervezet 
által alapított ARAM a Romániai Örmények Szövetsége (UAR) ellen
pólusa kíván lenni, amely az örménymagyarok véleménye szerint Varujan 
Vosganian irányítása alatt csak az ortodox örmények érdekeit képviseli, 
míg az előbbiekét teljesen figyelmen kívül hagyja. Az új civil szervezet 
megalapítását szombaton, a 4. jubileumi örménymagyar konferencián 
jelentette be Sebesi Karén Attila, a szervezet vezetőségi tagja. A három
napos kolozsvári konferencia alatt -  amelyen erdélyi és magyarországi 
örmény szervezetek képviselői vettek részt -  azokról az örmény
magyarokról hangzottak el előadások, akik nagyban hozzájárultak az egye
temes magyar kultúra fejlődéséhez. A rendezvény fővédnökségére felkért 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, örmény apostoli kormányzó azon
ban nem vállalta el a tisztséget, mivel a nyáron megrendezett Gergely-napi 
szamosújvári jubileumi búcsú tapasztalatai, az azt követő levelezés és 
sajtókiértékelés során arra a következtetésre jutott, hogy az örmény párto
kat képtelen összebékíteni. Az érsek néhány nappal ezelőtt levélben értesí
tette a konferencia szervezőit, hogy visszakozik szentszéki apostoli kor
mányzói kinevezésének tartalmához (amely szerint tisztán lelkipásztori 
feladatai vannak az erdélyi örmény katolikus közösséggel szemben), és 
leszögezte, a jövőben nem vállal fővédnökséget „nem tisztán egyházi 
rendezvényeken”.

Sebesi Karén Attila, az ARAM vezetőségi tagja szerint a nyáron 
Szamosújváron megrendezett Világosító Szent Gergely-napi ünnepen két 
helyi RMDSZ-tisztségviselő meggátolta a magyarokat abban, hogy 
Jakubinyi érsekkel találkozzanak, ehelyett Varujan Vosganiant „pátyolgat- 
ták”. Esztegár János és Debreceni János szamosújvári önkormányzati kép
viselők ugyanis akkor -  bizonyos rendelkezésekre hivatkozva- nem enged-
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ték be a magyarországi örmény közösségek küldötteit az ünnepség utáni 
ebédkor az étterembe. Megjegyzendő, hogy Esztegár János egyben a 
Romániai Örmények Szövetsége szamosújvári kirendeltségénél tölt be 
vezető tisztséget. A Gergely-napi búcsún a Varujan Vosganian vezette ro
mánörmény küldöttséget díszvendégként fogadta a szamosújvári ortodox 
örmény közösség, míg a magyarországi vendégeket egy pincében ebédel
tették meg. „Azon a rendezvényen Jakubinyi György érsekkel kellett vol
na találkoznunk, aki odabent várt bennünket az ebédlőben. Minket azonban 
nem engedtek be hozzá” -  jelentette ki szombaton Kolozsváron dr. Issekutz 
Sarolta, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A hétvé
gi konferencia résztvevői közül ezt többen megerősítették, és elmondták, 
hogy az örménymagyarok fogadtatása hasonlóképpen történt az előző 
években is. Sebesi Karén Attila ugyanakkor tűrhetetlennek nevezte azt az 
állapotot, hogy RMDSZ-tisztségviselők „lepaktálnak” az UAR, egyben a 
Jobboldali Erők Szövetsége vezetőjével, Varujan Vósganiannal, akiről 
Sebesi szerint nem szabad elfelejteni, hogy többször is kirohant a romá
niai magyarság ellen. Emellett a bukaresti kisebbségi tanácsban a román
örmény közösség a Romániai Örmények Szövetsége révén van jelen, a 
magyarörmények pedig kénytelenek az RMDSZ vagy EMKE révén kép
viseltetni magukat. „Az ünnepségsorozat megrendezése érdekében támo
gatásért folyamodtunk Vosganianhoz. Levelünkre azonban máig nem ér
kezett válasz, sőt azt is letagadta, hogy egyáltalán megkapta volna” -  ál
lapította meg Sebesi. Az új örménymagyar szövetséget az „Armenia” 
Örménymagyar Baráti Társaság (Kolozsvár), a Pro Arménia Alapítvány 
(Szamosújvár), a Téka Művelődési Alapítvány (Szamosújvár), az Erdélyi 
Kárpát Egyesület, a Szülőfalum Alapítvány (Ördöngösfüzes), az Örmény 
Alapítvány (Erzsébetváros) és a Szentháromság Alapítvány (Csíkszereda) 
tagjai hozták létre. A szövetség a jogtalanul elkobzott romániai egyházi 
ingatlanok visszaszolgáltatásáért is síkra száll. Az örmény kereszténység 
idén ünnepli fennállásának 1700. évfordulóját.

Lázár Lehel
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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1015 Budapest, Donáti utca 7/a

Tisztelt Krónika Szerkesztősége! Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Krónika 2001. szeptember 17-i száma „Új örménymagyar civil 
szervezetet alapítottak a hét végén Kolozsváron. Nem kell az ortodox 
„érdekképviselet” című, Lázár Lehel tollából megjelent cikk

helyreigazítását
kéri az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, valamint a 

Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, mint a IV. 
konferencia társrendezői, miután a cikk valótlan tényállításokat tartalmaz.

„Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza 
fényre derüljön és kincses legyen” c. konferenciánk az örménymagyar múlt 
megismerését célozta előadásaival, kulturális rendezvényeivel. Az ennek 
kapcsán rendezett sajtótájékoztató is a rendezvény szervezőinek célját kí
vánta ismertetni e konferencia megrendezésével.

Az alábbiak szerint kérjük a helyreigazítást:
1. A romániai örménymagyar civil szervezetek nem a hétvégén /szeptem

ber 14-16/ alapították meg a Magyarörmények Romániai Szövetség
ét /ARAM/ és a sajtótájékoztató nem az új szervezet sajtótájékoztató
ja volt, hanem a konferencia rendezői sajtótájékoztatója, a konferencia 
céljának bemutatására.
A hétvégi -  Kolozsvár és Szamosújvár helyszinű -  IV. jubileumi kon
ferencia főrendezője („Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság) és 
társrendezői (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület -  Buda
pest, Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, Pro 
Armenia Alapítvány, TÉKA Művelődési Alapítvány) sajtótájékoztatója 
zajlott le tehát 2001. szeptember 15-én, szombaton Kolozsváron. A 
konferencia címe: „Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyara
pítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen”, 
így tehát nemcsak a cikk címe, de a képaláírás is félrevezető volt.

2. Valótlan azon állítás, hogy dr. Jakubinyi György érsek, örmény apos
toli kormányzó lemondott a hétvégi konferencia fővédnökségéről. Az 
apostoli kormányzó a konferenciát üdvözlő levelében előrevetíti, hogy
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a jövőben a kizárólag egyházi konferenciák védnökségét tudja 
elvállalni.

3. Sebesi Karén Attila nyilatkozata a szamosújvári Világosító Szent Ger
gely napi ünnepséggel kapcsolatban nem az elhangzottaknak megfe
lelően lett interpretálva. Elmondása szerint, ami a valóságnak meg is 
felelt, az ünnepen a két RMDSZ-es képviselő csak a magyarországi ör
ménykatolikus magyarörmény küldötteket gátolta meg, hogy aposto
li kormányzójukkal találkozzanak, és kizárólag a magyarországi keleti, 
ortodox örmény vendégeket engedte be az örménykatolikus plébánia 
ebédlőjébe a hazai vendégekkel együtt.

4. Szamosújváron nem volt és nincs ortodox örmény közösség. Számos- 
újváron az örmény közösség örmény katolikus, itt található az örmény 
katolikusok székesegyháza, apostoli kormányzósága is. A magyarorszá
gi örménykatolikus magyarörménység többsége is Szamosújvárról szár
mazik.

5. A magyarországi örmények közül csak a katolikus magyarörménye
ket ebédeltették a plébánia alatti közösségi célra átalakított pincében, 
ahol egyébként nagyon jól érezték magukat a romániai katolikus ma
gyarörményekkel.

Sajnálatos, hogy Lázár Lehel cikke ennyire pontatlan, félrevezető, il
letve ennyire felkészületlen írója az eseménnyel, illetve a régió örmény
magyar kisebbségével kapcsolatban.

Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy az igen gazdag programú konferen
cia -  a neves előadók és előadások -  méltatása helyett csúsztatások, téves 
információk jelentek meg a kifogásolt cikkben, amelynek helyreigazítását 
kérjük a Krónika következő lapszámában, azonos helyen, a fenti szöveggel.

Budapest 2001. szeptember 18.
Tisztelettel: 

dr. Issekutz Sarolta,
mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok 
Társulása társrendezők elnöke
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PONTOSÍTÁS AZ ÖRMÉNYMAGYAR KONFERENCIA
ÜGYÉBEN

A Krónika szeptember 17-i számában megjelent, Nem kell az ortodox 
érdekképviselet című tudósításunkban arról tájékoztattunk, hogy a múlt hét 
végén Kolozsváron tartott 4. jubileumi öménymagyar konferencián 
Magyarömények Romániai Szövetsége (ARAM) néven érdekképviseleti 
szervezet létrehozását jelentették be. Tudósításunk feleiméhez és képalá
írásához képest ezúton pontosítunk, ugyanis a szervezetet nem szeptem
ber 14-16-án alapították, és a szombati sajtótájékoztató nem az új szerve
zet sajtótájékoztatója volt, hanem a konferencia rendezői sajtótájékoztatója.

Bár az Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy 
a haza fénye derüljön, s kincses legyen konferencia elnevezését teljes ter
jedelmében amúgy sem állt volna módunkban cikkünk címében közölni, 
a jubileumi rendezvény tartalma és jelentősége tudósításunkban valóban 
kissé eltörpült amiatt, hogy kiemelni igyekeztünk az új szervezet megala
kulásának tényét. Szintén fontosnak ítéltük olvasóinkat tájékoztatni arról, 
hogy -  amint azt a szervezőkhöz intézett levelében kifejti -  Jakubinyi 
György érsek, örmény apostoli kormányzó „a szamosújvári jubileumi 
búcsú tapasztalatai és az ezt követő levelezési és sajtókiértékelés során 
rádöbbent, hogy a három örmény pártot képtelen összebékíteni. Jakubinyi 
kiemeli: „Visszakozom szentszéki apostoli kinevezésem tartalmához: tisz
tán lelkipásztori feladataim vannak az erdélyi örmény katolikus közösség
gel szemben (...) A konferencián nem veszek részt, és a jövőben nem vál
lalok fővédnökséget nem tisztán egyházi rendezvényeken.” Az érsek 
ugyanakkor a konferencia fővédnökeként jelenik meg, Jakubinyi pedig 
szintén ebben a minőségében tájékoztat távolmaradásának okairól.

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának elnö
ke szerkesztőségünkbe eljuttatott helyreigazításában nehezményezi, hogy 
cikkünkben szamosújvári ortodox örmény közösséget említünk; a sajná
latos hibáért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük. Issekutz hangsú
lyozza, a magyarországi örmények közül csak a katolikus magyarörménye
ket ebédeltették a plébánia alatti közösségi célra átalakított pincében, „ahol

Krónika, 2001. szeptember 21.
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egyébként nagyon jól érezték magukat a romániai katolikus magyarörmé- 
nyekkel”. Az elnöknő kiemeli: „Sebesi Karén Attila nyilatkozata a 
szamosújvári Szent Gergely napi ünnepséggel kapcsolatban nem az elhang
zottaknak megfelelően lett interpretálva (...) Az ünnepen a két RMDSZ- 
es képviselő csak a magyarországi örmény katolikus küldötteket gátolta 
meg, hogy apostoli kormányzójukkal találkozzanak, és kizárólag a 
magyarországi keleti, ortodox örmény vendégeket engedte be az örmény 
katolikus plébánia ebédlőjébe a hazai vendégekkel együtt.”
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Szabadság, 2001. szeptember 18.

„... HOGY A HAZA FÉNYRE DERÜLJÖN, S KINCSES
LEGYEN”

Örménymagyar konferencia zárónapja

Szamosújvár
Az idei jubileumi konferenciánk sikeredett a leggazdagabbá az eddig 

megtartottak közül -  mondotta dr. Issekutz Sarolta, a budapesti Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökasszonya, a konferencia zá
rónapján vele készített beszélgetés alkalmával. Ez nemcsak azért történt, 
mert gyökereink színhelyén, Erdélyben tarthattuk az 1700 éves örmény 
kereszténység évfordulóját, hanem azért is, mert a szórványvidék magyar- 
örménysége is jelen lehetett. Ez a jövőre vonatkozóan is azt jelenti szá
munkra, hogy ki kell tekinteni a négy városból, és Budapest örményma
gyarsága köréből, hiszen Erdély-szerte találhatunk családokat, amelyek
nek hagyományaik, kultúrájuk, az örmény közösségen belüli múlt- és je
lenbeli szerepük nagyon fontos. Ezt a konferenciát tehát minél tágabb 
körben kell folytatni, valamennyi anyagot megjelentetni és eljuttatni min
den közgyűjteménynek Erdélyben és Magyarországon, mert ebből fogja 
megtudni a magyar, és román társadalom is, mi mindent tettek a magyar 
kultúráért az erdélyi örmény gyökerű magyarok. Issekutz Sarolta vélemé
nye szerint nagyon fontos valamennyi kisebbség számára, hogy lehetősé
ge legyen bemutatni kultúráját, és tovább adni azt gyerekei számára. A 
bejegyzés előtt álló Magyarörmények Romániai Szövetségének létrejötté
ről az elnökasszony a következőket nyilatkozta: ennek a szövetségnek az 
lesz a feladata, amelyet egyébként a budapesti egyesület is célul tűzött, 
hogy az örmények szellemi és tárgyi hagyatékát felkutassa, megőrizze és 
visszaszerezze. Már bírjuk az itteni szövetség tagjainak a nyilatkozatát, 
hogy együttműködést köt a mi egyesületünkkel, hiszen mi határok nélkül 
egyek vagyunk, ugyanazon célokért küzdünk, és közösen nagyon sokat 
fogunk tudni tenni.

B. Kovács Júliát, az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság 
elnökasszonyát, a konferencia kitűnő szervezőjét arról kérdeztem, hogy mit 
jelent számára ez a jubileumi konferencia: Óriási elégtételt jelent, és úgy
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gondolom, hogy nemcsak a négy városból kell kitekinteni, hanem az ör
mény vallásból is, bővíteni kell a kört. El kell indulnia egy folyamatnak, 
egyetemi tanárokat kell bevonnunk, hogy ezekhez a történelmi tényékhez 
kapcsolódó szemináriumokat indítsunk, hiszen így fog összeállni az erdélyi 
történelem azon szelete, amelyet az örmény magyarok jelentettek. Nagyon 
gazdag anyag van még feldolgozatlanul. Szerencsére ezen a konferencián 
be tudtuk kapcsolni a fiatalokat, például a Fegyveresi házaspárt, egyete
mi hallgatók is tartottak előadást. Úgy érzem, hogy sikerült átadni a sta
fétát. Az új alakuló szövetség célja is az, hogy egységesen lépjünk fel a 
minket érintő kérdésekben, kölcsönösen meg kell ismernünk egymást, az 
értékeinket, és aztán közösen léphetünk fel azok visszaszerzése és megőr
zése érdekében.

A háromnapos konferencia zárónapját Szamosújváron tartották, az 
örmény magyarság egyik fellegvárában. A gazdag program közül csak 
kettőt emelnék ki, egyik a Téka-házban megnyitott szőttes és kézimunka 
kiállítás, mely Lengyel Mária érdeme. Marika néni ugyanis évek hosszú 
sora óta gyűjti ezeket a régi néprajzi értékeket és rendszerezi őket. A ki
állítás már a címében is tükrözi tartalmát. A sokszínű Erdély. Megcsodál
hattuk négy nemzetiség szőtteseit, viseletét, kézimunkáját, a magyart, 
szászt, örményt és a románt. A zárónapi programoknak otthont adó Téka 
Művelődési Alapítvány székházában, ahol a fiatalok Balázs-Bécsi Attila 
felügyelete alatt kitűnő vendéglátóknak bizonyultak, este nagyszerű tánc
házi műsort mutattak be a jelenlevők számára, így a Budapestről és a töb
bi erdélyi városból érkezett vendégek megcsodálhatták a szamosújvári fi
atalok tánctudását. Meggyőződésem, hogy a konferencia minden egyes 
résztvevője lélekben gazdagodva és élményekkel tele térhetett haza. Gra
tulálunk a szervezőknek, és kívánom, hogy minden elkövetkező konferen
ciájuk legalább ennyire sikerüljön.

Köllő Katalin
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Háromszék, 2001. szeptember 18.

A MÚLTAT NEM LEHET TŐLÜNK ELVENNI

A címbe foglalt mondat Nemeskürty István honvédtábornok-tanár úrtól, 
a magyar milleniumi programok kormánybiztosától származik. A kijelentés 
önmagában közhely, szövegösszefüggésbe helyezve viszont sarkigazsággá 
nemesül: A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha 
ismerjük. Tudják ezt a Kolozsváron bejegyzett, Arménia” Örménymagyar 
Baráti Társaság, és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
(Budapest), a Pro Arménia Alapítvány (Szamosújvár) és a Téka 
Művelődési Alapítvány (Szamosújvár) vezetői is, akik szervezésében 
Kolozsváron és Szamosújvárott 2001. szeptember 14-15-én a IV. jubileumi 
konferenciájukat tartják, igen érdekes és gazdag programtervvel. Jó papírú 
és szépformátumú meghívójuk másik citátuma is figyelemre méltó, s 
elsősorban azok számára lenne megszívlelendő, akik a magyarság számára 
elveszett Erdély szóvivői, s ezzel, akarva-akaratlan lefegyverzik, 
eljelentéktelenítik az ezeréves magyar állami múltból származó szellemi 
és más jellegű örökség megtartásáért és gyarapításáért végzett sziszifuszi 
munkát. Emiatt jelképi értéke is van annak, amit az említett mottó szerzője, 
Cziiják Árpád megfogalmaz: „Erdélynek nem csak volt, hanem lesz még 
aranykora. Ha a számtalanszor elpusztított Erdély poraiból főnixként 
mindig megelevenedett, akkor még inkább hihető, hogy a szülőföld 
számtalan gyermekének kitartása, hite, erőfeszítése előbb-utóbb meghoz
za gyümölcsét .” Siessünk emlékeztetni önmagunkat, hogy ezt a mindig 
szükséges önkorrekció jegyében kell elfogadnunk, hiszen azok az 
örménymagyarok „olvassák ránk”, akik, amint Kölcseyt parafrazálva meg
fogalmazzák: hatottak, alkottak, gyarapítónak, hogy a haza fényre derül
jön, s kincses legyen.

A kétnapos rendezvény fővédnöke Jakubinyi György érsek, örmény 
apostoli kormányzó és Eckstein-Kovács Péter szenátor. A program temati
káját és színvonalát szemléltetendő egyetlen pontját emeljük ki: Közös ima 
a Szent Mihály plébánia udvarán, Szervátiusz Jenő és Tibor kiállításának 
megtekintése, A  300 éves örmény szertartásá római katolikus egyház és 
közössége Magyarhonban régen és ma. (szeptember 15-én, 12 órakor)
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Ez alkalomkor a Szamosúj váron kiadott Armenia magyarörmény idő
szaki szemle a 2001/3.száma a magyarság egésze számára felette érdekes 
és értékes információkkal fogadja a résztvevőket. A lapszám Czecz János 
1848/49-es magyar honvédtábornok emlékének idézése révén mondhatni 
háromszéki súlypontúvá is válik. E sorok írója számára megtisztelő, hogy 
a forrás jelzésével átveszik a Háromszék július 18. számában közölt írását 
(Kétbalkezes történelemhamisítás: Egy „ román ” tábornok Kossuth udva
rában), amely, egyebek mellett, arra is figyelmeztet, hogy a magyarör- 
ménységet miként próbálták/próbálják „lekapcsolni” az erdélyi magyarság
gal történelmi, gazdasági, kulturális vonatkozásban azonosult, de a 
származástudatát, közösségi és családi szokáshagyományait megőrző és 
ápoló, Erdély-építő etnikai csoportot. Az Armenia Murádin Jenő művészet- 
történész bevezetőjével újraközli (Czecz János búcsúlevele hazájától 
címen) a Történelmi Lapok 1902. 6. számában megjelent, azóta eltűnt, a 
kolozsvári Honvédereklye Múzeum igazgatójának címzett levelét. A lap
szám, sajnos nyomdai reprodukcióra alkalmatlan állapotban lévő fényké
pet is közöl Czecz János családja körében, Buenos-Airesben címmel. A kép 
fotódokumentáció is a Czecz-család történetéhez, rajta fia, dr. Czecz León, 
ügyvéd; unokája, Lederer Celia; leánya Czecz Cristina, a 80 éves Czecz 
János; férjezett leánya, Czecz Léderer Celia; fiú unokája, Lederer Osvaldo.

A Bécsben élő dr. Száva T. Sándor érdekes eszmefuttatást közöl Amit 
napjainkban nehéz már megérteni címen az 1670-es években Moldvából 
Erdélybe települt örménység nyelvéről, amely a XVIII. század végén fur
csa módón eltűnt. Az írás jellemzője, hogy a szerző és Karácsony Ernő 
székelyudvarhelyi festő, miközben Bécsben, egymást ugrató játékosság
gal arról beszélnek, melyikük jobb székely, észrevétlen eljutnak addig a 
témáig, melyikük őse beszélt még örményül; hogy mint annyian mások, 
ők is örményeknek tartják magukat, de felmenőik között senki sem beszélte 
a jelenlegi örmény nyelvet. ,JLzen sem kell csodálkozni -  írja -  hiszen nap
jainkban is sokan tartják örményeknek magukat, függetlenül attól, hogy egy 
árva szót sem beszélnek ezen a nyelven. Hát ez a dolog 150 esztendővel 
ezelőtt is így volt, mert őseink is örménynek tartották magukat, de a 
hétköznapi beszédben a jelenlegi örmény nyelvből viszonylag kevés szót 
használtak, amelyet főleg a krími tartózkodásuk alatt vettek át az ott élő 
„kipcsak” népektől. Ennek a nyelvnek ilyen értelmű átvétele azonban már 
a XI. században megkezdődött, valószínűleg a kereskedelmet szolgáló okok
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kényszerítették erre az akkori örménységet.” A Világ Nyelvei című akadé
miai kiadvány (BP.1999) szerint: ,A  kipcsakok a Krímben és a Fekete
tenger északi partján élő népek voltak, akiknek nyelvezete a régiek közül 
a kunhoz, a mai török nyelvek körében pedig a karaimhoz állt közel. (...) 
Az örmények tekintélyes része a szeldzsuk támadás, majd a mongol hódí
tás elől a Krím félszigetre menekült, egyes töredékeik tovább vándoroltak, 
s a XIII. század második felében Nyugat-Ukrajnában, főleg Kamenyec- 
Podolszk és Lvov (Lemberg) környékén telepedtek le. Egyes csoportok 
nyugati irányba folytatták útjukat, s többek között Magyarországon is, el
sősorban Erdélyben állapodtak meg.” A szerző megállapítja hogy (...) a 
könyv itt nem utal a 250 éves moldvai tartózkodásra, de érdemes egy kis 
figyelmet szentelni erre a stációra, mert érdekességeket tartalmazó dolgo
kat lehet itt felfedezni. (Ez bennünket nem lep meg, a román szaktudomány 
néhány prominens személyiségétől eltekintve az egykori román fejedelem
ségekben élő, a századok során elrománosodó népelemekről egy szót sem 
szól, besenyők, kunok, jászok, úzok, stb.stb., attól is eltekint, hogy az 
egykori Moldva Cumania (Kunok országa) néven szerepelt, hogy a Coman, 
Komán, Comaneci, Cumanesti, Peceneaga, Pecenegi és rengeteg más név 
ezeknek a népelemeknek a nyomait őrzi, mert mindez zavarná az iskolai, 
egyházi nevelésben, a kommunikációs eszközök révén beléjük sulykolt 
kontinuitáselméletet. A folyamat nem záródott le: most a moldvai 
csángómagyarokon a sor, akik román eredetének „bizonyítására” még 
„érdekvédelmi szervezetet” is összeeszkábáltak). Folytassuk dr. Száva 
Sándorral: ,Mint ismeretes Jó Sándor (Alexandru cél Bún) moldvai vajda 
már 1418-ban 3000 örménynek adott előjogokkal járó letelepedést 
Suceava (Szőcsvásár) és környékén. Azt is tudjuk, hogy ebben az időben 
Moldva „Kumánia” néven magyar királysághoz tartozó hűbéres tartomány 
volt. Nem nehéz elképzelni, hogy az örmény-kipcsak nyelvet beszélőknek 
nem volt nehéz nyelvileg kommunikálni az akkor még nagy számban itt élő 
kun népekkel, mert ugye a kipcsak nyelv is ehhez közel álló nyelv volt.

Az új hazára lelt örmények magukkal hozták azt a jelentős írásbelisé
get, amely felettébb alkalmas volt ennek az átvett kipcsak nyelv örmény 
betűkkel való hangkészleti sajátosságainak a megörökítésére. Ezt az írás
beliséget támasztja alá az 1736-ból származó csíkszépvízi anyakönyv is, 
melynek az az érdekessége, hogy az örmény ábécé betűivel íródott, de a 
fogalmak 75 százaléka viszont értelmetlennek tűnnek a mai örmény nyel
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vet beszélők számára. Az anyakönyv az 1820-as évig bezárólag örmény 
ábécével íródott, hogy az utolsó évek szövegei már majdnem teljesen ért
hetők lettek a mai örményt beszélők számára is. A magyarázat erre az, 
hogy a papokat és a tanítókat csak az élő nyelvterületről tudták könnyen 
pótolni, akik természetes csak az élő nyelvet tudták beszélni, mivel a régi 
már lassan teljesen feledésbe merült az idő múlásával. Egyébként az Óha
zában élőknek fogalmuk sem volt arról, hogy a XIII. században elmene
kült vértestvéreik a későbbiekben milyen nyelvet beszéltek, és valójában 
mi is történt velük. Az elején még voltak elvárásaik egyes családok 
részéről, amelyek követelték olyan papok jelenlétét, akik „az ő nyelvüket” 
beszélik. De valójában ők sem tudták, hogy milyen nyelv az övék, hiszen 
csak az tudatosult számukra, hogy az új pap másképp beszélt, mint ők. Egy 
tény biztos, hogy ők a mostani örmény nyelvet már a betelepedésnél sem 
beszélték, és arra később már nem került sor, hogy ezt megtanulják, mert 
az részben már idegen volt számukra. Ez is indokolt, hiszen Örményor
szággal már századok óta semmilyen kapcsolatot nem tartottak fenn, hiszen 
onnan majd 800 évvel előtte eljöttek és a közhiedelemmel ellentétben már 
századok óta nem tartották anyaországuknak. (...)

A szerény magyarörmény szemle részletező szemlézése az erdélyi ör- 
ménység történetének, Czecz János honvédtábornok életrajzának kiegészí
tési szándéka mellett azt is céljának tartja, hogy jelezze: szimpátiával kö
vetjük s azonosulunk a velünk lényegében azonosult népcsoport leszárma- 
zottaival, akiket, a Szent-István-i Intelmek jegyében a magyarság befoga
dott, s nem csak mosolyogni tudunk azon a szánalmas erőlködésen, ame
lyet egyes, politikai karrierjüket építő, az első világháború előtti törökor
szági örménymészárlások elől a „Kisromániába” menekült örmények 
művelnek, hanem a múlt beolvasztásának sanda szándékát is érzékeljük.

Sylvester Lajos
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Romániai Magyar Szó, 2001. szeptember 22-23.

LEGYÜNK BÜSZKÉK ARRA, HOGY ÖRMÉNYMAGYAROK
VAGYUNK!

Ezt hirdeti a IV. Jubileumi Konferencia meghívója. A konferencia szer
vezője és rendezője az „Armenia” Örménymagyar Baráti Társaság. Társ
rendezők: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest), Bu
dapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, Pro Armenia Ala
pítvány (Szamosújvár), valamint a Téka Művelődési Alapítvány (Számos- 
újvár). Fővédnökök: Jakubinyi György érsek, örmény főkormányzó, vala
mint Eckstein-Kovács Péter RMDSZ szenátor.

A többnapos rendezvény nyitó napjának jelentős eseménye F. Kirkósa 
Rozália: Emlékképek a letűnt időkből című kiállítása. A rendkívül gazdag 
és értékes fényképanyag bemutatja a hazánkban élő örmény ség épített 
kulturális örökségét, annak jelenlegi állagát, ami önmagában is vádló gesz
tus. A romos erdélyi örmény templomok kommentár nélkül is beszélnek. 
A maga nemében páratlan értéket képvisel az itt élő örménység számára 
az a fényképsor, amely a múlt század elején készült egy jómódban élő ör
mény családról. A kiállítás megnyitóját zenés-irodalmi műsor követte, 
fellépett Senkálszky Endre érdemes művész, Gajzágó Zsuzsa, Fegyveresi 
Anikó, Fegyveresi István, Lászlóffy Zsolt és Sebesi Karén Attila.

A második napon előadások hangzottak el, melyeket a szokásnak 
megfelelően kötetben is megjelentetnek. A konferencia szünetében B. 
Kovács Júliával, az esemény főszervezőjével, mozgatójával, lelkes háziasszo
nyával beszélgettünk. Kérdésünkre, hogy mi a szándékuk a konferencia 
megrendezésével, a következő választ kaptuk: Hangunkat hallatva elérjük, 
hogy elismerjenek bennünket. Az identitástudattal kapcsolatban kell 
mondanom, hogy mi örmények nem vesztettük el magyar identitásunkat 
azzal, hogy örmény eredetünkre is emlékezünk. Ezt nagyon kellene becsülni 
bennünk, mert az egyik lehetőség arra, hogy egy csodálatos ősi kultúrát 
megismerjünk az őseinkre való emlékezéssel. Az idei konferencián az 
örmény kereszténység 1700. évfordulójára emlékezünk, és 1001 éve annak, 
hogy István királyunk a magyarságot kereszténnyé tette. E két dolog 
jegyében gyűltünk itt össze. Budapesttől Bukarestig vannak vendégeink.
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Aki Erdélyben örményként számba jöhet, mind jelen volt ezen a kon
ferencián, melyen az előadók bizonyították, mennyire büszkék lehetnek az 
örmények örménységükre. A neves előadók mellé, felsorakoztak a kevés
bé ismertek is.

A konferencia résztvevői közös imán vettek részt a Szent Mihály Plé
bánia udvarán, majd megtekintették Szervatiusz Jenő és Tibor állandó ki
állítását. Könyvbemutató következett, melyen a tavaly Budapesten meg
tartott III. konferencián elhangzott beszédeket magába foglaló kötetet 
mutatták be. Címe: A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház 
közössége Magyarhonban régen és ma.

A sajtótájékoztatón többek közt megtudtuk, hogy 18 román napilap
nak juttattak el meghívót, de egy sem tartotta érdemesnek munkatársát 
elküldeni... A román állam által patronált Román Örmény Szövetség nem 
képviseli az örménymagyarok érdekeit. Sőt, ahol csak tehetik, „keresztbe 
tesznek nekik”, el sem ismerik létezésüket, el egészen odáig, hogy a ma
gyarországi örmény képviseleteket a Szamosújváron megtartott Világosí
tó Szent Gergely napon még csak be sem engedték a fogadásra, ahol a dísz
vendégek a Román Örmény Szövetség képviselői voltak.

Dr. Issekutz Saroltát, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye
sület elnökét idézném: A mi katolikus templomunkba, plébániánkba min
ket nem engednek be, hanem az ortodox örményeket, ők voltak a díszven
dégek, és ők áldoznak a mi szentmisénkén, holott mi vagyunk a katoliku
sok. Egy szektát hoztak létre 1998 novemberében Magyarországi Örmény 
Egyház néven. Ennek a tagjait fogadta a hivatalosan elismert Romániai 
Örmény Szövetség.

Ilyen és ehhez hasonló gesztusok kényszerítik az örménymagyarokat 
arra, hogy Magyar Örmények Romániai Szövetsége néven civil szerveze
tet hozzanak létre. A beiktatási eljárást a törvényszék különböző okokra hi
vatkozva halogatja.

Weinwurm Árpád, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberjogi és 
Vallásügyi Bizottságának elnöke arról az önzetlen segítségről beszélt, 
amellyel támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket. A konferencia 
külön színfoltja volt Semjén Zsolt vallásügyi államtitkár európai nívójú 
beszélgetése.

A harmadik napon a konferencia résztvevői szerint találkozhattak 
Kallós Zoltánnal, Szamosújváron a Czetz János cserkészcsapat tagjai vár
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ták őket, és bemutatták a várost. Szentmise volt az örménykatolikus szé
kesegyházban. A helyi és a gyergyószetmiklósi egyházi kórusok mellett 
közreműködött Kirkósa Júlia, a Kolozsvári Állami Magyar Opera tagja. 
Majd megtekintették a Rubens-festményt. Következett látogatás a plébá
nián, könyvbemutató, koszorúzás, Lengyel Ákosné szőtteseinek Sokszínű 
Erdély című bemutató kiállítása.

A jelenlevők szerint eddig ez volt a legsikeresebb konferencia.

Csomafáy Ferenc
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Erdélyi Napló, 2001. szeptember 25.

TÖBBSZÖRÖS KÖTŐDÉS

A 210 esztendeje Kolozsvárott megtartott országgyűlés, az erdélyi diéta 
mai szóhasználattal honosította, azaz befogadta a már egy évszázada az 
ország területén élő örményeket. Erre is emlékeztek szeptember közepén 
a kincses városban megtartott negyedik, jubileumi konferencián, melyre 
az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok 
Társulása, a Pro Armenia és a Téka Művelődési Alapítványok szervezé
sében került sor.

Két nap alatt közel húsz előadást hallgattak meg az ország és Magyar- 
ország magyarörmény/örménymagyar közösségeinek küldöttei, részt vet
tek különböző kulturális rendezvényeken, szentmisét hallgattak a számos- 
újvári katolikus székesegyházban, megkoszorúzták Szongott Kristóf 
emlékplakettjét, a temetőben pedig mohos sírkövek előtt főhajtással 
emlé-keztek az ősökre. Az ősökre, akik -  miként a Lászlóffy Aladár elő
zőleg felolvasott tanulmányából kitűnt -  sokkal régebbi múltra lehettek 
büszkék, mint az őket befogadó nemzet. Hiszen az Ararát nevének hal
latán azon sem csodálkozhatunk, ha Noé örmény lett volna, tehát az ezer- 
egy tomyú ANI (mai örmény romváros) már akkor az egyetemes emberi 
kultúra fellegvára volt, mikor magyar eleink még az Etelközig sem ju
tottak. Sorsuk jóval később úgy fonódott egybe, akár egy nagyzenekari 
mű különböző szólamai, úgyhogy mára magyarokká lettünk ugyan, de 
múltunk miatt örmények vagyunk, és a múlt az, amit Isten sem tud meg
változtatni.

Dávid Csaba közíró előadásában ősei családjának történetén keresztül 
jutott el az utódok kettős kötődéséig, annak az axiómaszerű ítéletnek a 
kimondásáig, miszerint „nem tudunk vigyázni kincseinkre”, sem a szelle
mi, sem a tárgyi értékekre. A századokkal ezelőtt betelepedett örmények 
elmagyarosodásának okát abban láttatta, hogy a szórványban csak két le
hetőség adott: a többséghez idomulni, vagy sündisznó állást fölvenni, de 
ez előbb-utóbb a megsemmisülést jelenti. A magyarörmények/örményma- 
gyarok esetében előbbiről van szó, de oly módon, miként ezt saját családja
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is példázza, hogy tovább működik az un. „családi nagytanács”, amely arra 
hivatott, hogy a közösség fiataljainak életútját kijelölje. Törvényszerűen 
akkor áll elő konfliktushelyzet, ha a fiatal nem a bevett, bevált 
felemelkedési utat választja. Dávid ezt nagyapja-édesapja sorsán keresztül 
példázta. (Édesapjáén, aki olvasmányos, szép, tényanyagukban hiteles 
történelmi regényekkel gazdagította a magyar irodalmat. A muzsikáló kút, 
Erdély romlása, A szolgadiák, Háromszék nem alkuszik.) Szerinte a mai 
leszármazottak a génjeikben kódolt értékek továbbéltetői -  az ő esetében 
ez nyilvánvaló, hiszen a konferencia második napján mutatták be 
Történetjátékok című kötetét.

A Bécsben élő Száva Tibor elküldött tanulmányából kiderül, hogy az 
őshazából elvándorolt nép Erdélybe már nem az örmény nyelvet hozta 
magával, hanem egy kún-kipcsák elemekkel átszőtt nyelvet. így a sajáto
san örmény ételízesítő, a hurut szó sem ismert az Ararát tövében.

Marton József gyulafehérvári teológiai tanár Örmény papok a latin 
egyház szolgálatában című dolgozatában az Erdélybe érkezettek vallásá
ról, római katolikus egyházba való beilleszkedésükről értekezett. Leszö
gezte, hogy egyetlen népnek sincs olyan keresztény múltja, mint az ör
ménynek, amely 1700 éve lett kereszténnyé, irodalmat teremtő néppé úgy, 
hogy keletről a perzsák iranizálni akarták, nyugatról Bizánc pedig görö- 
gösíteni. Monofizita vallást hoztak magukkal, hogy bejövetelük után ka- 
tolizálásukkor egyesüljenek azzal a pápasággal, amelyet addig sem tagad
tak meg. Az únió előtt az örmény papok nősülhettek, a cölibátust Mária- 
Terézia óta, tehát a 18. század közepétől vezették be.

Az örmények társadalomszervező, kultúrateremtő erényeit Joikits Atti
la, Hanusz Gyula, Lengyel Akosné előadásai domborították ki. Utóbbi 
Szamosújvárott megnyitott kiállításán népi szőtteseket láthatott a közönség. 
László Ferenc, az erdélyi sportújságírók doyenje a híres örménymagyar/ 
magyarörmény sportolókat vette számba, pontosan ötvenhatot.

Aktív politikusok is megtisztelték jelenlétükkel a konferenciát, hazai 
részről Eckstein-Kovács Péter szenátor, a határon túlról Weinwurm Árpád, 
a Budapesti Közgyűlés Kisebbségi, Emberi jogi és Vallásügyi bizottságá
nak elnöke és Semjén Zsolt, a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumá
nak államtitkára. Elmondásuk szerint mindent meg kell tenni anyagilag, 
hogy megörökíthessék ezt a kultúrát, hiszen az örménység másokhoz nem 
hasonlítható gazdagodást jelentett a magyarság számára.
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De nem csupán a helybeli lakosság gazdagodott a 300 éve tájainkon 
letelepedett örmények által, ők is átvettek a magyaroktól egyet-mást. Saj
nos nincs béke a Kárpát-karéjon belül új hazát nyertek között. Ezt igazol
ja a budapesti Orlay utcai templom körüli huzavona, melyet Issekutz Sa
rolta, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának el
nöke ismertetett, mifelénk pedig a Romániai Örmények Szövetsége, élén 
Varujan Vosganiannal tudomást sem vesz a magyar ajkúakról. A hogyan 
oldható fel a románörmény/örményromán és a magyarörmény /örmény
magyar ellentét kérdésre a választ egy új szervezet, a Magyarörmények 
Romániai Szövetsége (MÖRSZ, románul ARAM) folyamatban lévő 
bejegyzése adhatja meg. Ennek célja lesz az Erdélyben fellelhető magyar- 
örmény/örménymagyar tárgyi és szellemi örökség megmentése a jelen és 
az utókor számára, hogy beteljesedjék Nemeskürty István gondolata: „A 
múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha ismerjük.”

Tüzes Bálint
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KETTŐS KÖTÉS

Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítóitok, hogy a haza fényre 
derüljön, s kincses legyen. A rendezvény, amelynek ez a címe, két dologgal is 
felhívja magára a figyelmet. Az egyik a cím hosszúsága és bonyolultsága, amely 
ugyanakkor a reformkor híressé vált jelmondatára utal. A másik az első látásra 
furcsának tűnő nemzetiség megjelölés. Órménymagyar -  ugyan miféle szerzet 
az? 1672-ben jöttek az addig Moldvában élő örmények Erdélybe. Háromezer 
család érkezett, hogy új lakóhelyen új életet kezdjen. Még hosszú idő, amíg jogi 
keretek közt is egyenlőségre jutnak az erdélyi bevett rendi nemzetekkel. De 
kulturális és gazdasági téren olyan mértékben járultak hozzá a közélethez, hogy 
jelentős szerepet és tekintélyt vívtak ki maguknak. Nemsokára azonosultak a be
fogadó nemzettel, annak kultúráját gazdagították, sőt, annak szabadságáért 
áldozták életüket -  hiszen az aradi vértanúk közt is találunk örmény származásút. 
Orbán Balázs írta: „az örmények a kor szellemével nemcsak előhaladtak, hanem 
mondhatnék túlszárnyaltak másokat, mindent, mi jó és nemes, felkarolni, 
előmozdítani igyekeznek...” Hogy milyen jelentős az örmények hozzájárulása 
a magyar kultúrához, az többek között a jubileumi konferenciára összegyűlt, ott 
megszólaló személyiségek nevével illusztrálható (a jegyzék olvasható a díszes 
meghívón, ami egyben műsorfüzetként is szolgált, s majd megjelenik az 
előadások szövegével könyvalakban, mint a korábbi konferenciák nyomán 
megszokhattuk). Az „Armenia” Órménymagyar Baráti Társaság, a budapesti 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a Budapesti Örmény Kisebbségi 
Ónkormányzatok Társulása, a szamosúj vári Pro Armenia és a Téka Művelődési 
Alapítvány szervezte a IV. konferenciát szeptember 14-16. között az örmény
magyarok közössége számára. Jubileuminak nevezték a rendezvényt, mert az ör
mény kereszténység 1700., a keresztény magyarság 1001. évfordulóját ünnepel
ték ez alkalommal. Két helyszínen zajlottak az események, egyik a kolozsvári 
Szent Mihály plébánia hittanterme volt, a másik Szamosújvár, az örmények 
egykori fővárosa. Ez utóbbi helyszín eseményei közül csak az örmény 
székesegyházban tartott szentmisét említjük, ahol a helyi és a gyergyó- 
szentmiklósi egyházi kóms a mise ordináriumát örményül énekelte, s ahol az ősi 
keleti dallamok valóban a gyökereket idézték a mára kötődéseiben nagyon 
magyarrá vált közösség szívében. (bm)

Vasárnap, Katolikus hetilap, 2001. szeptember 30.
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 2001. október

„KINCSES KOLOZSVÁRON” VENDÉGESKEDTEM...
avagy

gondolataim a konferencia kapcsán

Mint minden kisgyerek, én is gyűjtögettem a „kincseket”: szalvétát, 
gyufacímkét, képeslapokat, stb. Képeslap gyűjteményem legkedvesebb 
darabja egy megsárgult, szakadozott szélű kép volt, rajta egy szép lovas
szobor, a háttérben karcsú tomyú templom. Sokszor és sokat nézegettem 
ezt a képet. Kincses Kolozsvár főterét ábrázolta a Mátyás szoborral. A 
gyermeki képzelet kigyúlt: Kolozsvárt elképzeltem csillogó-villogó 
városnak (mint a mesében, minden ezüstből-aranyból volt) s a mesebeli 
király, az igazságos Mátyás testet öltött a szoborban. Megragadott a daliás, 
a diadalmas király, a hadvezér személye, akiről sok mesét, történetet 
hallottam. Későbbi irodalom-történelem tanulás során -  ha Hunyadi Mátyás 
szóbakerült -  lelki szemeim előtt mindig ez a szobor jelent meg.

I. Mátyás (1443-1490) Hunyadi János kormányzó és Szilágyi Erzsé
bet fia. Prágai fogsága után a rákosi királyválasztó gyűlésen a köznemes
ség és a főrendek nagy része uralkodóvá választotta (1458) a nándorfehér
vári győző fiát. Uralkodása első éveiben még nem szilárd a trónja. Több
ször is összeesküvést szőnek ellene, ül. Frigyest támogatják vele szemben. 
Mátyás fegyveres harc nélkül oldja meg a válságot: 1462-ben békét köt a 
császárral. Megállapodásuk értelmében hazakerül a korona, Mátyást 1464- 
ben koronázzák meg.

Külpolitikája: hadat vezet a Havasalföldre, háborúzik a török ellen, 
meghódítja Boszniát. A pápa oldalán beavatkozik a cseh belviszályba.

Ezekben az években már kibontakozik a nagyszabású államreform: a 
király a köznemességre és a városokra támaszkodva központosít, az állam
ügyeket a nagy kancellária intézi. A gazdaság vezetése a kincstartóság 
feladata, átalakul az ország bírósági szervezete is. Létrehozza az állandó 
zsoldos hadsereget (Fekete sereg). Reformsorozata anyagi hátterét az új 
adórendszer biztosítja, a jobbágyoktól szedett földpénz, hadiadó, stb. A 
király évi jövedelme csaknem egymillió forintra nőtt, alig marad el a jóval 
gazdagabb Franciaország uralkodójáétól.
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III. Frigyessel hol háborúzik, hol szövetségben áll. 1458-ban Mátyás 
még Bécset is beveszi. Sokat tesz a kultúráért: reneszánsz építkezések 
(Buda, Visegrád, stb.), iskolák, Corvina -  könyvtár. Törvényes fiúutód 
nélkül hal meg.

A hatalmasokat megfékező király -  az igazságos -  számos változat
ban él a népi mesékben, mondákban.

A szobrot először 1998-ban volt szerencsém látni. Lenyűgözött 
Fadrusz János 1904-ben készült alkotása. Az arc fenséges, délceg alak, a 
hatásos mellékalakok, mintha élnének. Döbbenettel hallottam, hogy Funar 
le akarta bontani egy „régészeti ásatás” ürügyén. A kolozsváriak testükkel 
élőláncot alkotva védelmezték, így az ötlet meghiúsult.

Akkor -  átutazóban -  Kolozsvárból csak keveset láttam. Amikor meg
tudtam, hogy az idei IV. konferencia helyszíne Kolozsvár lesz, felragyog
tam: gyermekkori álmom valósággá válik, a konferencia egyik résztvevő
jeként három napig Kolozsvár lakója lehetek.

A konferencia témája: „Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gya
rapították, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen”.

Évek óta foglalkozom családfakutatással, mivel a családomnak erdé
lyi örmény gyökerei vannak. Megkülönböztetett érdeklődéssel vártam az 
előadásokat, remélve, hogy sok érdekes információt kapok.

Az örmények ősei a királyszékes ANIban laktak, amelynek egymillió 
lakosa és 1001 temploma volt. A Kelet e híres nemzete terjesztette a mű
veltséget, fejlesztette a tudományt, irodalmát híressé tette, ápolta 
művészetét, messze terjedő, virágzó kereskedelemmel bírt és létrehozta a 
világ első keresztény államát. De az őket körülvevő népek: törökök, tatá
rok, arabok, perzsák bosszút álltak rajtuk, mert a keresztény örmények a 
keresztes hadjáratok pártjára álltak, azokat pénzzel, harcosokkal, tanáccsal 
gyámolították.

A támadók feldúlták a tudomány csarnokait, kíméletlen kezük kardélre 
hányta a gömyedező öreget éppúgy, mint a pólyába takart csecsemőt. Aztán 
a fényes ANI felé indultak, ahol a nemzet színe-java lakott, hogy 
lerombolják. Sokaknak még volt annyi idejük, hogy elmenekülhessenek. 
Minden férfi két tarisznyát vett elő, egyikbe tette az olvasót, az ima
egyházi könyveket, a különösen kedvelt „sárágánokaf’, hogy az idegenben 
is anyanyelvükön dicsérhessék az Urat. A másikat telerakták arannyal, 
ékszerekkel és drágakövekkel, aztán kezükbe véve a vándorbotot, elin-
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dúltak. így hagyták el 1239-ben fényes márványpalotáikat és könnybe 
lábadt szemmel mondtak végső búcsút a hazának, az Ararátnak, a para
dicsomnak.

„Egy, megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda szerint, egyszer, 
nehéz időkben, mikor másként nem lehetett, mint mentenivaló legfőbb 
kincsét egy közösségnek, a Szentírást lapjaira szedték szét és a szertefutók 
egyenként menekítették magukkal, ki-ki egy elbírható hányadát - részét a 
nagyszerű teljességnek; elbújdostak vele havasok havába, mocsarak 
békanyála alá, az esendőség fekete árnyai alá menekülve. Aztán a veszély 
múltán, amikor végre összegyűlhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy 
csak kicsit még remegve, dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő nép- 
számlálásuk is: A nagy és megnyugtató MEGMARADTUNK!” -  kiáltás... 
(Lászlóffy Aladár)

Először a Krim-félszigetre mentek, amely akkor a keresztény genova
iak fennhatósága alatt állott. Ott több helyiségben telepedtek le, de a tatár 
betörése miatt kénytelenek voltak Lengyelországba és Moldvába átmene
külni.

Kezdetben ott jól ment a dolguk, később azonban a vajdák kimondha
tatlan kínzásokat mértek rájuk azért, hogy hagyják el vallásukat, nyelvü
ket és szokásaikat. Az örmények inkább az országot hagyták el. A törökök 
éppen azon időtájban nyomult nagy sereggel délről, Moldván keresztül 
Lengyelország felé, míg az örmények nyugatra, az erdélyi havasok, a 
besztercei- és a csiki-hegyek közé húzódtak, ahonnan 1672-ben Apafi 
Mihály fejedelem behívta Erdélybe és szabad kereskedelmi joggal ruházta 
fel őket.

Többszáz évi száműzetés után, Erdély földjén találtak hazát. 
Fellendítették a kereskedelmet, két várost alapítottak (Szamosújvár és 
Erzsébetváros) és két települést gazdagítottak (Gyergyószentmiklós és 
Csikszépviz). Városaikban tízével-húszával állították fel a gyárakat. E 
gyárakban készült a híres piros és fekete szattyán, amiből a magyar 
nemesség „magyar csizmát” készíttetett.

Talán nincs még egy nép, amelynek történelme jobban példázná a 
megmaradásért folytatott szívós küzdelmet.

AIV. konferenciát hármas jubileum jegyében szervezték:
1672 -  az erdélyi letelepedés időpontja;
2001 -  az örmény kereszténység 1700 éves évfordulója.
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A Szt. Mihály plébánia adott otthont a konferenciának.
A szervezők tablókon-fényképeken nagyszabású kiállítást produkáltak 

„Emlékképek a letűnt időkből” címmel. Zenés irodalmi műsorral kezdő
dött az első nap. Senkálszky Endre megrendítő versmondása volt rám a 
legnagyobb hatással.

A második napon elhangzott előadások felölelték az erdélyi örmények 
színes, sokrétű tevékenységét, „akik hatotta, alkottak, gyarapítottak, hogy 
a haza fényre derüljön, s kincses legyen.”

A konferencia színvonalát fémjelzi, hogy Kossuth-díjas költő; akadé
mikus; teológiai professzor; a Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem 
karának prodékánja; aranytollas sporttörténész; Német Lajos -  díjas 
művészettörténész, stb. tartott előadást (felsorolás a teljesség igénye nél
kül.)

Jelenlétével és hozzászólásával megtisztelte a konferenciát Dr. Semjén 
Zsolt államtitkár úr, aki Csikszeredába menet megszakította útját, hogy 
üdvözölje a konferencia résztvevőit.

Délben közös ima volt a plébánia udvarán. Cziiják Árpád érseki hely- 
nők, pápai prelátus szép ajándékkal lepte meg a konferencia résztvevőit (a 
Szervátiusz Múzeum legszebb darabjairól készült fotósorozattal). Könyv- 
bemutató, sajtótájékoztató.

Harmadik napon reggel szentmise a szamosújvári örmény katolikus 
székesegyházban. A helyi és gyergyószentmiklósi egyházi kórust hallgatva, 
bizony kicsordultak a könnyeim. A Rubens-kép és az altemplom megte
kintése szintén hatalmas élmény volt számomra.

A szamosújvári városnézés, a temetői séta, a válaszúti Kallós 
Zoltán múzeum, a Tékások zenés-táncos műsora, a fenséges ebéd
vacsora, a „Sokszínű Erdély” című kiállítás megtekintése a szervezők 
ötletgazdagságát, és szeretetteljes, sok munkáját dicsérik. Köszönet 
érte ezúton is.

Mivel a szállásunk a református egyház vendégházában volt, reggel és 
este busszal utaztunk a konferenciára. Tágranyílt szemmel néztem a várost, 
kerestem gyermekkori álmaimat.

Kolozsvár nagy részén -  busszal végigutazva -  kincsek helyett hatal
mas panelépületeket, a járdát szegélyező oszlopok piros-sárga-kékre festett 
sorát, ugyanilyen villany girlandokat láttam. Funár „mesterien” dekorálja 
a várost, a magyar múltnak a műemlékein kívül írmagja sem maradt.
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A Főtér gyönyörű. A Szt. Mihály templom, előtte a szobor, körben a 
szépséges épületek összhangja a magyar múltat idézik. De ... mint egy rút 
seb, éktelenkedik a szobor előtt a két gödör, amelyben egy munkás éppen 
falatozik, és amely négy éve pontosan akkora volt, mint most. Szerencsére 
csak látszatmunka folyik, de ez is igen nyomasztó.

Végtelenül elszomorodtam, amikor megláttam, hogy a Mátyás-szobor 
talapzata össze van firkálva. Mátyás tekintélyét mutatja, hogy az otromba 
firkáló „művét” csak hátul merte produkálni, talán félt a szobor szeme elé 
kerülni. (A jellemtelen, gyáva ember mindig hátulról támad.)

A negyedik nap reggelén végre sikerült eljutnom a Házsongárdi teme
tőbe is, ahol nemzeti múltunk nagyjai előtt tisztelegve eszembe jutott 
Eszterházy János szép mondása: „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra 
és örök életre amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó mun
kássága.”

Kiegészíti ezt a gondolatot Ipoly Amold: „Azon nemzet, mely emlé
keit veszni hagyja, azzal saját síremlékét készíti.”

Vonatkozik ez mind a magyar, mind a magyarörmény múltra és em
lékekre. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület társszerveivel 
együtt próbálja menteni a még menthetőt.

A magam nevében köszönöm eddigi tevékenységüket, köszönöm a sok 
értékes előadást és élményt, amellyel ismereteimet gyarapították, szemé
lyiségemet gazdagították.

Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit
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ARMENIA, Magyarörmény időszaki szemle, 2001/5

QUOT HOMINES, TÓT SENTENTIAE 
(AHÁNY EMBER, ANNYI VÉLEMÉNY)

Szerencsések vagyunk, mi emberek, mert a jó Isten egy gyönyörű boly
góval ajándékozott meg, amelynek a lakossága a harmadik évezred kez
detén megközelíti a harmadik milliárdot, akik nagyon különböznek egy
mástól: faj, nemzetiség, állampolgárság, vallás, gondolkodásjellem, külső, 
szokások, társadalmi helyzet, anyagi állapot, viselkedés, stb., szempont
jából. Különbözőek vagyunk, de létezik egy közös vonás, amely mind
annyiunkat összeköt -  az emberi mivoltunk.

Az emberek sokasága olyan, mint egy virágos rét, ahol minden virág 
a saját szépségével gazdagítja ezt a hatalmas kertet. Minden ember, min
den nemzet saját civilizációjával fontos szerepet játszik az emberiség kö
zös kultúrkincsének gazdagításában. Nem szabad tehát megakadályozni a 
népeket nemzeti sajátosságaik megőrzésében, éppen ellenkezőleg, támo
gatni kell őket, hogy megőrizzék anyanyelvűket, kultúrájukat, másságukat. 
A népek átveszik egymástól mindazt, ami szép és jó, ezzel gazdagítva saját 
kultúrájukat. Egy népesség elszigetelődése, más népekkel való kapcsolatok 
hiánya negatív szokások megjelenéséhez vezet.

A nemzetközi szerződések garantálják minden nép jogait: az egyenlő
séget az élet minden területén, a nemzeti identitás szabad bevallását, az 
anyanyelv használatát, a lelkiismereti szabadságot, az anyanyelven való 
tanulás jogát minden szinten, stb...

A nemzetiségek az ország hasznos állampolgárai, dolgos, szorgalmas 
emberek, akik munkájuk által jelentős mértékben hozzájárulnak az ország 
költségvetésének gyarapításához, tehát megérdemlik, hogy ne csak az adó
fizetésben legyenek egyenjogúak az ország többi lakosával, hanem az élet 
minden területén. Megengedhetetlen, hogy akadályozzák őket anyanyelvűk 
elsajátításában fondorlatos módszerekkel, joguk van ahhoz, hogy figyelmesen 
és tisztelettel viselkedjenek velük szemben, elfogadják őket olyanoknak, ami
lyenek, saját másságukkal együtt. Sajnos a magyarok elleni rágalomhadjárat 
hétköznapjaink megszokott jelensége. Egyes politikusok az idegengyűlöletet, 
a nacionalizmust és sovinizmust miniszteri, szenátori, prefektusi és polgár
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mesteri minőségük megtartására használják fel, elterelve az emberek figyelmét 
az ország égető kérdéseiről, amelyeknek érdemleges megoldásával kellene 
foglalkozniuk. Szomorú ez a helyzet, de szerencsére van sok olyan józan 
gondolkodású ember Romániában, aki reálisan ítéli meg a helyzetet. A magya
roknak nagy hasznuk volt az örményekkel való szoros kapcsolat. Az örmények 
példát mutattak munkaszeretetből, becsületességből. Megtanultuk tőlük a kü
lönféle mesterségeket, átvettük gazdag civilizációjukat.

A magyarok az örményeket testvérnépnek tekintik, akikkel közös a 
kultúrájuk, történelmük, anyanyelvűk, szokásaik, vallásuk, gondolkodásuk, 
és akikkel szoros rokoni kapcsolatban éltek és élnek a mai napig. A ma
gyarok büszkék arra, hogy szeretetben és kölcsönös megbecsülésben tud
tak együtt élni más nemzetekkel, olyan feltételeket teremtve számukra, 
hogy jól érezzék magukat a magyarok között. Számukra szégyen lenne, ha 
nem tudnák elfogadni más népek másságát, és nem tudnának hozzájuk tisz
telettel és szeretettel közeledni. Ez a magatartás a magyaroknál egy valós 
hagyomány Szent István királyunk uralkodása óta, aki fiát, Imre herceget 
a nemzetiségek iránti megbecsülésre intette.

Kellemes és megható volt az örménymagyarok 2001. szept. 14-16-án 
megtartott jubileumi konferenciáján való részvétel, amelynek az örmény 
nemzeti kultúrának és identitásnak a megőrzése volt a célja. A résztvevők 
érezték az összetartozás, az egység fontosságát. Az emberek egymáshoz 
kedvesek és figyelmesek voltak, habár eltérő volt vallásuk, kultúrájuk, 
gondolkodásuk, de ennek ellenére az örmény katolikus székesegyházban 
együtt imádkoztak, mert összetartotta őket anyanyelvűnk, a magyar nyelv, 
a közös múltunk és jelenünk. Mi magyarok sok vallás követői vagyunk és 
ez nagyon jó, mert sok barátunk van a világon. Nagy különbségek vannak 
közöttünk, de ha kell tudunk együtt is imádkozni, mert szívben, lélekben 
egyek vagyunk. Jó lenne, ha józan ésszel felfoghatnánk, milyen fontos ez 
az egység és legalább egyszer minden évben Karácsonykor, vagy Újévkor 
megismételhetnénk a közös imát.

Mély hatással volt ránk a sok változatos témájú előadás, a kiállítások 
megtekintése, a temetőlátogatás, a gyergyószentmiklósi egyházi énekkar 
gyönyörű közreműködése. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy szellemiekben, 
lélekben meggazdagodva térjünk haza és megerősítette bennünk a reményt, 
hogy még sok ilyen kellemes találkozón vehetünk részt.

Teutsch György, nyugdíjas tanár
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Erdélyi Gyopár, az Erdélyi Kárpát Egyesület közlönye, 2001.6. szám

ÖRMÉNYMAGYAROK
IV. JUBILEUMI KONFERENCIÁJA

Kik az örménymagyarok vagy magyarörmények?
Az örmény a világ egyik legrégibb nemzete. Magukat Noé Jafet nevű 

fiának Hajk nevű utódjától származtatják (Kr. e. 2350), és hájknak (urak
nak), az országot pedig Hájáksztánnak nevezték. Hajk leszármazottja 
Aram (Kr. e. 1300), az ő nevéből származik az armén, illetve Arménia 
elnevezés. Fia Ara, az ő nevéből származtatják az Ararát nevet (ez az a 
hegy, ahol az írás szerint Noé kikötött).

A keresztény vallást Kr. u. 301-ben veszik fel Világosító Szent Ger
gely püspök által, így lett Örményország a világ első keresztény állama. 
Ennek az eseménynek 1700. évfordulóját ünnepük világszerte az örmé
nyek. Az örmény írás az V századból származik, ma is ezt az írásmódot 
használják.

1239-ben sok örmény elhagyja az őshazát, a török-tatár támadás elől 
menekülve. A XV. században érkeznek Moldovába. Itt letelepedési jogot 
nyernek, de a XVII. században innen is nyugatabbra kell vonulniuk. 1672- 
ben I. Apafi Mihály fogadja be őket Erdélybe, és négy helységben ad ne
kik letelepedési jogot: Szamosújvár (Armenopolis), Erzsébetváros, 
Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz. Fő foglalkozásuk az ipar (bőripar) és 
a kereskedelem volt. 1848 után teljes jogú állampolgárok lettek, ennek 
következtében indult meg a tömeges elmagyarosodásuk. Az örmény nyel
vet már nem használták, de megmaradt örmény származástudatuk. így 
váltak magyarul beszélő örményekké: magyarörményekké, illetve örmény
magyarokká.

1990 után a Romániában és Magyarországon élő örmény leszármazot
tak baráti társaságokat hoztak létre: „Armenia” Órménymagyar Baráti Tár
saság Kolozsváron, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Budapesten stb.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület tagjai már a kezdetekkor csatlakoztak az 
Armenia rendezvényeihez. Többször is részt vettek Szamosújváron az 
örmény holokausztról való megemlékezésen, Világosító Szent Gergely
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búcsún, Szongott Kristóf -  évfordulón (Az emléktábla állításában és a 
marosbogáti eseményekben kezdeményező szerepet vállalt volt elnökünk, 
Gyurka László.)

1997-ben az Arménia Örmény magyar Baráti Társaság Budapesten 
részt vett az Erdélyi Örmény Gyökerek rendezésében megtartott Az ör
ménykatolikus egyház története és művészete című konferencián, amely 
egy sorozatnak a kezdete volt.

A másodikat 1999. november 20-21-én Szamosújváron rendezték, Az 
erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény katolikus egyháza és 
identitástudata -  régen és ma címmel. Itt az EKE tagjai is részt vettek, és 
Ajtay Ferenc előadást tartott az örmény származású EKE-tagokról.

2000. szeptember 29 -  október 1. között Budapesten tartották meg a
III. konferenciát: A 300 éves örmény szertartásiX római katolikus egyház 
és közösségei Magyarhonban régen és ma címmel.

A IV. konferenciát Kolozsváron szervezték 2001. szeptember 14-16. 
között a Szent Mihály-plébánia imatermében, illetve Szamosújváron a Téka 
Alapítvány székházában. A konferencia mottója: Örménymagyarok, akik 
hatottak, alkottak, gyarapítónak, hogy a haza fényre derüljön, és kincses 
legyen. A konferencián neves személyiségek huszonnégy dolgozatot olvas
tak fel. Az Erdélyi Kárpát-Egyesületet Kiss Tibor képviselte értékes előa
dással.

A konferencia sajtóértekezletén jelentették be az ARAM (Alianta din 
Románia Armeno-Maghiará) civil szervezet megalakulását és jogi szemé
lyiségének elismerését. Az ARAM szervezet hét civil szervezet összefo
gásából jött létre:

-  Arménia Örménymagyar Baráti Társaság, Kolozsvár
-  Pro Arménia Alapítvány, Szamosújvár
-  Téka Művelődési Alapítvány, Szamosújvár
-  Erdélyi Kárpát-Egyesület
-  Szülőfalum Alapítvány, Ördöngösfűzes
-  Örmény Alapítvány, Erzsébetváros
-  Szentháromság Alapítvány, Csíkszereda.
Egységben az erő. Az ARAM (Magyarörmények Romániai Szövetsé

ge) célkitűzése a közös érdekek képviselete.
Magyarosi Margit
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2001 október

SAJÁT RUHÁBAN SAJÁT TÁNC...
(kolozsvári konferencia-morzsák)

Szeptember elején kérdezte valaki Budapesten:
-  Tulajdonképpen mit csináltok? Fölidézgetitek a múltat? Csak vájkál- 

tok abban, ami elmúlt? És hol a mai világ?
Utazás közben az autóbuszon Kolozsvárig vájkált bennem a kérdés. 

Meg sem fordult a fejemben, hogy a kérdezőnek igaza lehet... Részt ve
szek mindabban, amit az EÖGYKE tesz, tudom, hogy nem öregedő fila- 
telisták nosztalgiázása folyik. De: miként tudnék az illetőnek röviden, 
csípősen s mégis érthetően válaszolni?

Kolozsvár hozta a megoldást s a döntést is: nem kell a furcsa kétségekre 
válaszolnunk. Tegyük a dolgunkat.

Aznap, szeptember 14-én pénteken délután Kolozsvár Főterén végig
pillantottam a palotasorokon, a Szent Mihály templom félig fenyők mögé 
búvó, gyönyörű alakján, s elszállt belőlem az a gond, hogy hát a mi ma- 
gyarörmény-örménymagyar együttléteinkben, „hol a mai világ”? Gyönyör
ködtem a kincses város létezésében.

A református egyház Diakónia Szállójában csomagunkat gusztusos, 
mértéktartóan (némi „református puritanizmussal”) kialakított, jó hangu
latú és tiszta szobákba tettük le, aztán gyerünk vissza a Főtérre! A Szent 
Mihály-plébánia hittantermében kiállítás-megnyitó, műsor, a másnap reg
gel kezdődő IV. Örménymagyar konferencia felvezetése.

A megjelenteket üdvözli Sebesi Karén Attila és felkér, hogy egy per
ces néma felállással adózzunk a new-yorki áldozatok emlékének. Hát igen: 
alig három napja történt... Némán felállunk. Erdélyi és magyarországi ör
ménymagyarok, magyarörmények, érdeklődők... nem sorolom.

S abban az egy perces némaságban már tudtam, hogy nem töröm to
vább a fejem budapesti ismerősömnek adandó frappáns válaszon. (Olva
sóimat is kérem: ne az azóta folyamatosan megjelenő pletykák, politikai 
spekulációk és ízetlen „magyarázatok” felől emlékezzenek arra a szeptem
ber 11-ére. Lehet egy sátánian kitervelt iszonyatot „magyarázgatni”? Olyan
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ez az egész, mint amikor a szervezet védelmére álló fehérvérsejtek meg
bolondulnak, és zabálni kezdik a vörös vértesteket, amelyek viszont az élet, 
a működés hordozói.)

Szombat reggel, kezdődik a konferencia. Valóban, jórészt a múltat bön
gészik a IV. Konferencia előadói, különböző témákban és szempontokból 
azt közelítik meg, miszerint voltak Örménymagyarok, akik hatottak, alkot
tak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen (a kon
ferencia jelmondata hangzott így). S ez a múlt, lám, oly tragikusan és 
egyetlen pillanat alatt összekötődik a jelennel. Az egyensúly a világban fel
borul -  nem először. A fagociták nekitámadnak saját, hemoglobinos él
tetőiknek, a vörös vértesteknek, pedig ez utóbbiak nélkül nem működik az 
a szervezet, amely a fehér vérsejteket is létrehozza.

Mi az a globalizáció, amelyről igen gyakran oly sok butaságot mon
dunk, hallunk? Vajon csak földrajzi kérdés? Őrült politikusok mániája? Aki 
e latinizáló szó hallatán azonnal a hamburgert kezdi el szidni, és eszébe 
sem jut egyéb, az nézze meg a Föld gömbalakját: miként vándorol körbe 
egy felhő a sztratoszférában s miként hozza el -  esetleg évek alatt -  a más
hol levegőbe bocsátott mérgező anyagot ide, hozzánk... vagy vizsgálja meg 
ezt a „golyót” úgy, hogy megfordítja. Ekkor Ausztráliában élő ismerősünk 
kerül „fölülre” s a mi, állandóan középpontnak vélt Európánk lesz „alant”...

Vagy nézzen körül az amúgy kék-sárga-pirosra festett Kolozsváron: az 
újságos pavilonokban magyar veszélyről szóló román lapok mellett kul
turális túlélésről szóló magyar lapok, meg világlapok: divat, női bájak, ma- 
cho, fitness, wellness, a „hogyan rendezzük be elegánsan családi házunk 
250 négyzetméterét” és a „milyen illatszert használjunk, ha hódítani aka- 
runk”-féle cikkekkel, illusztrációkkal, tanácsokkal teli... Románul, ango
lul, franciául... (akárha egy budapesti újságos standot látnánk).

A konferencián elhangzó előadások többnyire fölemelőek. Szárnyalni 
hagynak egy kicsit az előbb említett, mindennapi és csökött dolgok fölött. 
Ha Lászlóffy Aladárt hallgatja az ember, éles füllel, akkor érzi azt, hogy 
az anyanyelv otthont biztosít és gondolatokat ébreszt. Ha a budapesti ál
lamtitkárt, Semjén Zsoltot hallgatja, az a kedves gyanúja támad, hogy jól- 
rosszul, de Magyarország odafigyel a határon túliakra.

Ez is globalizáció. Álmodjunk arról, hogy nem csak a terror képes hat
árokon átnyúlva globális lenni, nem csak a terrorellenes (politikai? hadá
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szati?) lépések terjedhetnek ki az egész Földre, de a jó is: az, hogy „jöj
jön el a Te országod”. Hátha a fehér vérsejtek visszatéríthetők saját sze
repük határáig és nem pusztítják tovább az életet, oxigént szál-lító vörös 
vértesteket.

A tenniakarás, az építés, az oxigénszállítás... a hatni, alkotni, gyarapí
tani akarása rajzolódik elő az elhangzó referátumokból.

A konferencia 3. napja, vasárnap Szamosújváron szentmisével kez
dődik az örmény katolikus templomban. A kórus úgy énekel, hogy... hogy 
az ember átérzi: Isten, emberi tenniakarás és kulturális hagyomány itt, ezút
tal zenében összpontosul. Üzen. Évszázadok üzennek, emberi erőfeszíté
sek üzennek a szamosúj vári templomban („tanuld meg a dallamot, mert 
holnap énekkari próbát tartunk”). Az élet üzen. A vörös vértestek, amelyek 
szállítani akarják az oxigént.

Aztán Válaszúton a konferencia résztvevői megnézik Kallós Zoltán mú
zeumát és törik a kedvesen odakészített diót. A friss dió (még hámozni is 
lehetett) kedves erdélyi gesztusként hever egy hatalmas kosárban: vegy
él! Fogalmam sincs, hány ezer éve termeszti, veri és töri a diót az ember, 
de itt a kosárban a friss, Válaszúton termett, egyél...

A dió amúgy hasonlít a gömbhöz és két félből áll...
Miért találkozunk és miért tartunk konferenciákat?
Erre a kérdésre igazán vasárnap, szeptember 16-án este kapom meg a 

választ. A konferencia zárása után azok a fiatalok, akik kora reggel óta dol
goztak a szamosúj vári Téka otthonában, hogy száz embernek enni adjanak, 
akik a fél városból összegyűjtötték a száz tányért, kanalat, villát... akik fel
szolgálóként leveses tálakkal rohangáltak a húsz asztal körül... azok a ked
ves fiatalok előre kitervelt műsor szerint, este nyolc után táncházi műsort 
adnak.

Sajnálom, hogy „csak” Balázs-Bécsi Attila nevét tudom említeni; el- 
bambultam, pedig feljegyezhettem volna a hat-tizenkét fiatal nevét.

Néhányuknak volt módja és ideje felhúzni a táncokhoz illő széki gú
nyát, rokolyát, csizmát. Többük viszont (éppen máshol folyó szereplésből 
érkeztek), egyszerűen beállt táncolni. Széki, mezőségi, kalotaszegi tánco
kat.

Tudja, Kedves Olvasó, hogy ez ropogós, kemény lépéseket jelent, lé
pésváltásokat. Csakhogy, az egészet úgy szoktuk meg, mint szép, kedves, 
ősi mozdulatokat ősi ruházatban bemutató múzeumot, jelmezes színházi
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előadást... Láttunk már ilyet. Színpadon, tévében, filmen, „műv-házban”, 
akárhol. És mindig feldobbant magyar szívünk, hogy „lám, lám, ezek a fe
szes nadrágok, ezek a röppenő rokolyák, a csattanó csizma s a lágyan bil
lenő topánka...” ...Helyett...

Életemben még ilyen őszinte, szép, fölemelő magyar táncot nem lát
tam.

Ezek a szamosújvári fiatalok farmerben, sportcipőben (a lányok is!) a 
saját ruhájukban a saját táncukat járták. S az ember ilyenkor megérti, hogy 
egy ősi, népi táncmozdulatban nem az a lényeg, miként röppen a rokolya...

Néha kiálltak egyet pihegni, közben mobiltelefonoztak egy rövidet, az
tán visszaálltak a kalotaszegi legényesbe, vagy a mezőségi botosba.

Kecses, évszázados mozdulatokkal pördül a leányka: farmerben. Ismét
lem: farmerben, sportcipőben.

Akkor hát nem a látszat, nem az immár színpadi jelmezzé ritkuló, régi 
viselet a lényeg. Ugye, nem?

Balázs-Bécsi Attila csak ennyit mondott:
- A foglalkozásainkon mindig azt mondom nekik, nem az a lényeg, 

hogy táncoljunk, hanem az, hogy együtt legyünk.
A tápanyagot és oxigént szállító vörös vértestek, Isten segítségével túl

élnek és sikerül helyükre, szerepükre korlátozni a fehér vérsejteket, ame
lyek -  elszabadulva, vakon -  éltetőjüket pusztítják. Ez a globális remény.

Hiszen az idő is globális... Örmény őseink minden üldöztetése, magyar 
őseink minden szenvedése, Kárpát-medencei, sokszínű népünk teljes 
múltja mennyire van távol két, százvalahány emeletes felhőkarcoló elpusz
tításától? Mi az idő és mi a tévedés?

Sokan közülünk nem tudnak elmenni jó néhány ősük sírjához -  ez a 
magyar, magyarörmény múlt fájdalma. És miben különbözik ettől a ma tí
zéves Leslie vagy Katty fájdalma, aki New Yorkban csak egy rommezőt 
nézhet, apja, vagy anyja kerestén?

A szenvedés mindig globális. De a konferencia mondandója is az, az 
erdélyi fiatalok farmerben lejtett, többszázéves mozdulatai is azok.

Bárcsak néha az öröm is az lenne...
Hétfőn reggel megjárjuk egy kicsit Kolozsvárt. Húgommal kettesben 

vágunk neki. Elsőnek egyenest be, a Szent Mihály templomba.
Tudja-e, Kedves Olvasó, hogy ez a templom, Kolozsvár dísze az alsó

németországi és a prágai gótikus iskola jegyeit viseli magán? (Magyarán:
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onnan jöttek az építőmesterek.) Erre húgom: s én tudom-e, hogy ebben a 
templomban volt apánk s anyánk esküvője 1942-ben?

Járjuk aztán az egykori Farkas utcát, a szomszédos utcákat. Barokk, ro
kokó, copf, reformkori klasszicista, XIX századvégi és századfordulós sze
cesszió. Szép, érdekes és többnyire mocskos, elhanyagolt épületek.

Közben arról beszélgetünk, hogy hol itt a logika? Ha valakik úgy tud
ják és érzik, hogy az övék, miért bánnak vele (az egész várossal, az egész 
kis, néhány-megyényi országgal), mint akik gyűlölik és legszívesebben a 
földdel tennék egyenlővé? Fancsali János azt mondja: ha hirdetik, hogy 
Mátyás király román volt, akkor miért nem büszkék rá? Miért állítanak a 
szobra elé közvécét? A logikát fölöslegesen kereső marcona gondolatokat 
húgom szakítja félbe:

- Tudod, hogy itt, ezeken az utcákon volt szerelmes apánk-anyánk? Es
ténként, éjszakánként ezeken az utcákon sétáltak kettesben!

- Meg a Szamos partján -  teszem hozzá, bizonyságul, hogy (egy csa
ládi fényképnek köszönhetően) én is tudok valamit.

Hazafelé a konferencia tartalmáról és az adandó következtetésekről 
már a buszon sokáig, elmélyülten beszélgetünk, küldöttek, előadók, 
EÖGYKE-tagok. És jövő évi terveket ízlelgetünk.

Isten veletek, kolozsváriak, Isten veled, Kolozsvár. Látjuk még egy
mást, mert az idő... globális.

Dávid Csaba
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Kós Károly 124, 209, 266 
Kosáry Domokos 268, 278 
Kossuth 51, 141, 146, 150, 168, 256, 274, 

317, 330
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Pungutz Erzsébet 43 
Puskás Attila 38 
Pusztay házaspár 171 
Puvis de Chavannes 185

R
Rácz Gábor 67 
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