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Kedves olvasóim!

Az örmény nemzet szenvedésének szemtanúja 
volt a csendes hold, mely az Árárát hegy oldalán kelt fel.

1916.-ban, az áráráttól nagyon messze, az arábiai 
pusztákon sok ezer éhes örmény menekült, mikor 
megüvegesedett szemükkel a csillagos égre tekintve, 
várták a halált, a haldokló tömegből egy gyermek 
megmozdulva, így szólt anyjához:

- Anyám nézd a holdat, miért olvan vörös?
- Nagy háború van fiam!
A Nagy háborúban kiontott vérből, melynek 

legnagyobb része örmény volt tavak lettek, azt a vörös 
színt tükrözte vissza a hold.

És én, kedves olvasóm, a Nagy háború ideje alatt 
valóban megtörtént, egy pár epizódot fogok elbeszélni, 
melynek a vörös hold volt a szemtanúja.

B.J.
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HÁRSZÉMÁDNÁG1 ÉNEKE

Mikor török - alkotmányt ki hirdették, az nap 
(1908-ban) szülőfalumba, Bárdizágba érkeztem 
Velencéből.

Az ottoni örmény iskolába a gyermekeket P. 
Álisántól írt hazafias énekre tanitottam. Akkor vésődött 
szivembe egy kedves szőke hajú 10 éves kis lány képe, 
Nojeminek hivtak, kinek gyönyörű hangja kitűnt a 
többiek közül.

Ezen évben minden háznál a gyermekek új 
énekeket írtak le. Abban a füzetben íródott le egy „Gyertek 
testvéreim" kezdetű ének. Ennek a szövegét én írtam egy 
olasz ének dallamára, melynek minden versszaka 
„trálájlám"-mal végződött.

Bárdizág népe nagyon szerette ezt az éneket és a 
gyermekek, ha engem messziről láttak az utcán, 
összegyűltek és ezt a dalt énekelték, hogy örömet 
szerezzenek vele.

Egy év múlva elhagytam szülőfalúmat és vissza 
mentem Velencébe Sz. Lázár szigétére, hol az idő napról 
napra sűrűbb fátyolt vont a hazai szép emlékekre.

1 Hársznémádnág (menyasszony ujjai) egy örmény 
tészta mit, karácsonykor
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* *
*

1922-ben Kostantinápolyba útaztam. 14 éves 
hazai emlékekre vont fátyol nagyom meg volt feketedve.

Pangalti kerületben laktam, valamelyik 
ismerősöm egy este magához hívott vacsorára. A ház 
asszonya bemutatta két szép gyermekét és az öccsét.

En azonnal nem bírtam visszaemlékezni erre az 
asszonyra pedig az én falumbeli volt.

Kérdeztem:
- Maga emlékszik reám? 1908-ban oda haza

voltam.
-  Nem, ont csak névről ismerem.
Akkor este a falumbeli szomszédok is ott voltak, 

kik hazai énekekkel akarták, mint egy kedves régi álmot 
felújítani az édes otthon emlékeit.

- Te is énekelj Nojemi, a te hangod mindig 
nagyon szép volt.

Noémi ezt énekelte: „Gyertek testvéreim abban a 
perczben a kis gyermekarczú Nojemi állt előttem, kinek 
emléke sose mosódott ki lelkemből.

-  Ki tanított téged erre az énekre, kérdeztem, 
mikor az első versszakor a „trálájlám"-mal végezte.

Noémi pár percznyi gondolkodás után így 
válaszolt: -  Pár évvel menekülés előtt, egy tisztelendő úr 
jött az iskolánkba és ő tanított erre a kedves énekre.

-  En voltam! nézz meg jól, nem emlékszel rám?
- Ah most már emlékszem, igen a tisztelendő úr 

volt, -  és sietett gyermekkori énekes könyvének maradvá
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nyait bemutatni és így szólt:
- Ez nekem egy kedves emlék, összejárta az 

arábiai pusztákat és onnan hozta vissza az én öcsém.
Noémi meghatottan csókolta meg Péterke öccsét, 

s e pillanatba tárgyat adott nekem a következő 
elbeszéléshez.

* *
*

A  bárdizági házak vastag hóréteg alatt 
roskadoztak karácsony táján 1915-ben. A puskapor szaga 
messziről jött még akkor, mert Törökország nem volt még 
beleavatkozva a nagy háborúba.

A bárdizági örménység az ő boldog tradicionális 
napjait élte, a melyek sojnos többé az idegen földön nem 
térnek vissza.

Garabed agha mindig nagy ünnepélyességgel 
tartotta karácsonyt. Ez évben a selyemhernyótenyésztés 
óriási hasznot hajtott neki.

Karácsony napján, felesége Agávni, herisza 
mellett készítette a traditionális „hársznémadnág" 
nyalánkságot is, melyet legkisebbik fia Péterke nagy 
mohósággal fogyasztott.

Utolsó örmény karácsony volt, melyet akkor 
ünnepeltek a bárdizági jómódú családok. Azon a nap az 
apróságok zsebei tömve voltak dióval, czukorral, 
naranccsal, fügével s mindenféle édeséggel.

Péterkének midenűtt erre a hársznémádnágra 
esett a választása. Amilyen kellemesen teltek ezek a 
karácsonyi ünnepek, épp oly szerencsétlenné lett ez év. 
Törökország beleavatkozott a háborúba, az örményeket 
internálta, kik elhagyva ősi tűzhelyeiket nagyon messze 
menekültek.
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Garabed agha Agávni feleségével, Noémi 
leányával és Péterke fiacskájával együtt indultak Konia 
város felé. Alig hogy a menekülő karaván Konjába 
érkezett, az itt levő vasúti kalauz nem tudta Noémi szép 
arcáról levenni tekintetét; és hogy megmentse az ifjú 
leánynak a becsületét és életét, elhatározta, hogy feleségül 
veszi.

. Pár nap múlva a kalauz Noémi szüleihez menve 
egy szólt hozzájuk:

- Nemsokára a csendőrök elűzik őnököt innen. A 
vad hordák elragadják e szép ifjú hajadont, s ha 
megakarják menteni a lány becsületét és életét, adják 
nekem kezét.

Tizennégy tavasz szépsége virított Nóemi arcán, 
aki szüleinek szemefénye volt. Az ártatlan gyermek mikor 
megtudta, hogy idegen kézre akarják adni, sírva esedezett 
szüleihez:

-  Édes anyám, édes apám! ne hagyjatok el, én 
veletek akarok maradni.

-  Menj csak gyermekem, menj, a te szerencséd 
csak ez, ha nekünk is kedvez a szerencse visszatérünk és a 
jövő karácsonyt együtt töltjük nálad, mondá az apa útolsó 
könnyeit leszárítva.

* *

*

Gárábed agha ugyanazokat a kínokat állotta ki, 
mint a többi örmények. Legelőször feleségé, az után ő halt 
meg a kis Péter fia rokonaival folytatta a Golgota útját.

Noémi ellenben férjével -  ki nikomédiai születésű
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Konstántinápoly-ba ment, hol az Ortáköj negyedben egy 
egyszerű szobát bérelt. Boldog napjaik lettek volna ha a 
menekülő rokonoktól annyi szomorú hirt nem hallanak. 
Sokszor éjszakákon át sirva virrasztott, de leginkább 
olyankor mikor férje Mirigyián szolgálatban volt.

* *
*

1919-ben mikor a fegyverszünet békét hozott a 
világnak, Haleb, Bejrút és Derzor városokból a menekült 
örmények tömegesen tértek vissza Konstantinápolyba.

Nóemi hiába várta szüleit. Visszatértek a 
falubeliek és rokonai, akik könnyezve beszélték el szülei 
halálát.

- Hát Péterke hol maradt? -  kérdezte Noémi a
szomszédoktól.

Azt hisszük, hogy ő is valahol elmaradva 
elpusztult a többi gyermekekkel együtt, válaszoltak a 
kérdezettek.

*  *
*

Péterke egy hálebi árvaházban élt. Mikor 
elveszítette szüleit egy arab felvette és hazavittte. Az arab 
gyermekei nagyon üldözték ezt az idegen jövevényt. 
Emiatt Péterke sokszor rejtekhelyét keresett és zsebéből 
elővéve egy darabka papírt és az édes szülei otthonára
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gondolva, karácsonyi dalokat énekelt: „Ájszor dón e szurp 
dzenetján, ávedisz."

Ennyi maradt csak az ő hazai emlékéből.
-Noémi énekes könyvéből ez a lap maradt csak 

és jól emlékezett, hogy egy pár évvel ezelőtt a boldog 
karácsonyi ünnepeken míg ő a „Hársznémádnág" tésztát 
fogyasztotta, Noémi abból a könyvből énekelte az 
„átvediszt"-t.

Ha Péterke anyanyelvét el is feledte, de az 
„ávedisz7' pár sorát sohase felejtené el, mert mindennap 
felújítja emlékezetében.

A háború befejeztével csoportosan kutattak az 
árvaházakban örmény gyermekek után; és ekkor 
Péterkére és ráakadva elvitték a hálebi árvaházba.

- Mi a neved fiacskám? - kérdezte az intézet 
igazgatója.

- Péter, válaszolta bátran a gyermek.
- Szüleid neve?
- Nem emlékszem.
- Honnan való vagy?
- Nem tudom.
És az igazgató mit gondolt mit nem, Tokát várost 

tette a gyermek születéshelyéül.
Péterke az árvaháznak legélénkebb és 

legokosabb növendéke volt. A többiekkel őt is 
Konstantinápolyba lévő árvaházba küldték.

* *
*
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Hat év alatt két gyermeke lett Noéminak; a kis 
leányt Angélának hívták, és a fiúcskát Diránnak 
keresztelték.

1921 nyarán, Noémi férjével meglátogatta a 
Kuleli-i árvaház gyermekeit. Addig nem volt módjukban 
anyagilag segíteni a nemzetük szerencsétlen ivadékain.

Mikor a négy éves kis Angéla meglátta az árva 
gyermekek nagy csoportját, kiterjesztett kezekkel úgy 
szaladt féléjük, mint a hogy pillangók után szoktak futni a 
gyermekek.

A kis leányka elvesztve egyensúlyát a földre 
esett. Abban a pillanatban az egyik kis árva fiú, Péterke, 
odasietett, hogy felemelje a kis vendéget. Noémi is 
meggyorsított léptekkel igyekezett a Kicsi felé, ki már 
sírva fakadt.

- Brávó fiacskám, szólt Noémi Péterkének, egy 
pénz darabat nyútva neki.

Péterke illedelmesen vissza útasítva mondá:
- Nem nagyságos asszony, nem fogadóméi.
E percben a két testvér pillantása egybe

kapcsolódott, mint két kovakő, melyek szikrát adnak 
magukból.

Noémi mintha édes apja arcát látta volna a kis 
idegen árva arcában, így kiáltott:

- Nevedet! fiam!
- Péterke.
Noémi nem várt többet, reszkető karokkal 

magához szorítva Péterke fejét megcsókolta és folytatta:
- Apád neve?
-  Nem tudom.
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-  Hová való vagy?
-Tokáti.
Úgy érezte Noémi, hogy feltámadt testvérkéje 

mégegyszer meghalt az ő szivében.
Ekkor érkezett oda Noémi férje a kis Diránnal.

Ah Mirigyén, mennyire hasonlit az én jó 
apámhoz ez a kis gyermek; a neve is Péterke, ha nem lenne 
Tokát-i biztos lennék felőle hogy az én testvérkém.

Noémi és Péterke tekintete édes melegséggel 
megint egymásba tapadt.

- Eljössz hozzánk fiam? - kérdezte Mitigyán fejét 
simogatva.

Péterke boldogságtól sugárzó arccal válaszolt.
-  Nagyon szivesen uram! Mások is hívtak már 

engem de nem mentem. Én a nagyságát úgy fogom 
szeretni mint az éde anyámat.

Mikor férj és feleség Péterkét megcsókolták, 
odaérkezett az árvaház igazgatója.

-  Igazgató úr, mondta Mirigyén, mi ezt a kis 
árvát gyermekünknek szeretnék fogadni.

Melyet Péterke is megerősítve így szólt:
-  Igen, igen Igazgató úr, én szeretnék ennek a 

kedves néninek gyermeke lenni, -  s ekkor Diránkát 
átölelve megcsókolta.

Azon este Péterke új szülei házánál tért 
nyugalomra.

* *

*
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1921 karácsonyán Konstantinápolyban rendívüli 
nagy hó volt. Noémi ebben az évben boldogabb volt mint 
máskor, mert a fogadott kis fiú, minden reggel mikor 
iskolába ment, szeretettel búcsúzott tőle, mely szivét 
jóleső melegséggel töltötte el.

-  Mirigyén, szólt Noémi, ma Péter és Pál napja* a 
mi Péterkénknek is neve napja, (akkor két könnycsepp 
hullt szeméből), tartsuk meg ezt az ünnepet, készítsünk 
karácsonyfát, szerezzünk jó kedvet gyermekeinknek, 
leginkább a kis árvának, hogy felejtse az ő veszteségét: 
szüleit és nővérét.

- Ah édesem, válaszolt Mirigyén, én mikor 
elleneztem kívánságodat?

- Akkor a mi hazai ünnepi ételeinket fogom 
készíteni, amelyeket édesanyámtól tanultam: páklávát, 
kátát, dáláuzit és hársznémádnágot.

* *

*

A  karácsonyfa meg volt gyújtva. Angéla és Dirán 
mint valami kis madárkák tipegtek a karácsonyfa körül. 
Édes anyjuk mindenkinek szép ajándékot adott, zsebüket 
m egtöltötte cukorral, tésztával s kezükbe 
„hárszuemádnág"-got adott.

-  Anyukám, az én édes anyám is szokott ilyen 
ujjakhoz hasonló tésztát készíteni.

- „Hársznemádnág"-nak hivják ezt fiam.
- Igen, hársznemádnág; és anyukám, nekem volt

1. A Keleti Örményeken Péter-Pál napját másodszor Karácsonykor 
is tartják.
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egy nővérem nagyon hasonlított magához és azért 
szerettem meg már az első pillanatban, milyen szép 
hangja volt, es mi mikor hársznémádnág-ot ettünk, ő 
mindig olyan szépen énekelt.

- Emlékszel erre az énekre?
- Én az arabok házánál is mikor egyedül 

maradtam, mindig ezt énekeltem.
Ezzel elment és a lapot, melyről énekelni szokott,

eléhozta.
A Noémi énekes könyvének hiven őrzött 

ereklyéje volt.
Ezzel a lappal kezében Péterke énekelni: „Ájszor 

dón e szurp dzinitntján, Avédisz."
Noéni Péterkéhez rohant mint egy őrült, ki kapta 

kezéből a lapot. -  Az ő gyermekkori írása volt.
-  Fiam, hogyan jutottál ehez, - kérdezte Noémi 

olyan tekintettel mintha felakarná falni a gyermeket.
- Anyukám, ez az én kedves nővéremnek az 

énekes könyvéből maradt, én mindig szivemnél 
hordoztam, én nagyon szerettem az én nővéremet. Ő azt 
énekelte, mikor hársznemádnágot ettünk.

-  Mirigyén, akkor az én Péterke öcsém a kit 
megcsókoltál Koniá-n.

Noémi most forró csókokkal árasztotta el 
Péterkét -  azután gyermekeit.

Mirigyén és az egymást feltalált két testvér 
egyzütt énekelték az „ávedisz"-t.

A karácsonyi angyal Noéminak hozta legszebb 
ajándékát.
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ÖSSZETÖRT HARANGOK

1915-ben Erzsébetvároson voltam. Szobácskám a 
piacon a két század előtt épült Mechitarista klostramban 
volt. A bejárat fölött fehér márványlapon a következő 
örmény feliratot lehetet olvasni:

„Ne nekünk Uram, ne nekünk..."
Hogy miért éppen ezt a feliratot tették oda, nem 

kutatom és nem vagyok a többi részére sem kiváncsi.
A mészárlások, fosztogatások elől futva, az 

elpusztított Áni város maroknyi népe a Krimi félszigeten 
át, Beszarábia s Moldovába menekült és onnan hazátlan 
vándorló fecskék módjára itt raktak fészket kérve az Egek 
Urát:

„Ne nekünk Uram, ne nekünk", mert már 
elhagyott az erőnk és elcsigáztunk a sok szenvedéstől; 
vedd el tőlük a szenvedések keserű kelyhét!

* *
*

Szobácskám csendjében ülve, folytatom egyik 
legfontosabb munkámat. Nagy fába vágtam a fejszémet; 
olyan írásbeli munkát szeretnék hátrahagyni, a mely 
összes faj testvéreimnek hasznára lenne a melynek 
mindegyik szükségét érezné.

Reggeltől estig szorgalmasan dolgozom, hogy a 
nagy történelmi és állami férfiak, írók neveit 
összeállítsam, kapcsolatban a nevezetesebb helységek és 
történeteik rövid ismertetésével.
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Ezen munkám már több évet vett igénybe és 
előre láthatólag még jó időbe telik, míg munkám 
befejezhetem.

Kint, folyik a háború. Egy év óta az európai 
úgynevezett „művelt" népek vadállat módjára tépik, 
marcangolják, ölik egymást. Falvakat, városokat égetnek,. 
pusztítanak, földig lerombalnak.

Mi közöm hozza?
Mi örmények, eleget szenvedtünk; próbályák, 

meg ők is, mily mélységes szenvedéseken mentünk 
keresztül.

Mit érint engem, hogy a szomszéd idegen nő 
tegnap siratta az orosz fronton elesett férjét. Miért fájjon ez 
nekem? hogy száz számra érkeznek a sebesültek 
megtöltve a kórházak, kaszárnyák és iskolák termeit.

Az örmény nő is elveszítette férjét, ráadásul a 
Kurdok vagyonától is megfosztották, a leányát is 
elrabolták, hogy legnagyobb kincsétől fosszák meg. Mi 
velünk törödtek-e az idegenek?

Érzéketlen lettem az idegenek véres koporsóinak 
láttára. És én,... ezek között reggeltől estig folyton 
dolgozom Enciklopédia összeállításán.

Kint, magyar, német, bolgár és ráadásul török 
nemzeti indulókat énekelnek.

Sűrgönyjelentés: Lemberg elesett! Az oroszok 
Szucsavát és Csernoviczot is elfoglalták!

Ezek a megerősített távirati hirek kezdettek 
nyugtalanítani, mert az említett városokban egy néhány 
század óta élt egy örmény kolónia.

„ A németek Varsót elfoglalták. Az oroszok sok
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embert veszítettek." így írják óriási betűkkel a magyar 
lapok.

M egborzongok, pedig... kint a nép 
örömmámorában úszik,,

Az elesett városok között biztosan van az én 
véreimből való is: Karabághiak, Alexandropoliak, 
Erevaniak.

A kinyitott magyar lapok elém hozzák a lőpor 
szagát, az ágyúk bömbölését.

Az egyik fronton az oroszé, a másikon a magyaré 
a győzelem. Mind a két legyőzött hadseregben vannak 
testvéreim.

És most nem tudom, melyik fél győzelméért 
imádkozzam.

Szerencsétlen őrménység!
Egyedüli őrménylap a mit kaptam Bulgáriából 

az „ Armenia" volt.
Törökország, mit a Németek és Osztrákok 

szövetségese, bele vegyült a harcba.
Ott is az örmény katonák vették ki a harcból 

legnagyobb részüket, dacára annak, hogy a török volt az, 
aki legkeservesebben sanyargatta.

Napról napra jönnek a lapokban a legrosszabb 
hirek Törökországból. Onnan az örmények menekülni 
kénytelenek.

Épp az nap, mikor a hiresebb örmény költőnek: 
Rupen Zartariának élettörténetét írom, az „Armenia" 
című lapban olvasom, hogy törőkök őt is kivégezték.

Musi, Erzerumi, Zejtuni, Szászuni örmények 
otthonukból kiűzve az arábiai sikságon mindenkitől
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elhagyatva keserves haláltusa között fejezték be mártír 
életüket.

Vájjon, kinek hagyták azokat a sok-sok század 
óta fennálló és buzgón látogatott bucsújáró helyeket, 
gyönyörű régi templomokat, kolostorokat, régi 
pergamentre Írott értékes és csodatévő evangéliumi 
könyveket és -  végül a mi nekik legdrágább: kedves 
halottjaikat?

Hát most törüljem ki fent megirt városok 
lakosainak lét számát?

Pár nap múlva gyász hirt hozót az „Arménia" 
Taleát pasa parancsára Vamján, és Szevág két híres író feje 
porba hullott.

Mély fájdalmamban könnyeimet nem voltam 
képes visszatartani. Enciklopédiámba nevük után fekete 
kerésztet tettem.

Elveszítettem kedvemet munkám folytatására.
Miért dolgozzam és kiért? -  A jövő nemzedékét 

egymásután kiűzették otthonukból és erőszakoshalállal 
voltak kénytelenek itthagyni a világot.

Taleát és Enver pasák folytatják tervbevett 
munkájukat, hogy az örményeket tekintet nélkül hogy 
pap, író, tanító, képviselő csupán csak azért, hogy örmény, 
kiirtják a főldszinéről.

Internálják az örményeket!
Kő kövön nem fog maradni. Egyetlen egy 

örmény sem őrizheti meg családi tűszhelgét. Senki se eheti 
az ő kertjének gyümölcsét, mindenki halálra van ítélve.

- „Nikomedia város és környéke menekül" írja a 
lap. Szivem megremeg, mert az én szülőföldem Bardizág
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is Nikomedia megyébe esik.
Az Armenia következő számában olvastam 

hogy csak a barbizági örmény lakosság nem fog 
menekülni, mert a torok államnak egy pár ezer aranyat 
fognak fizetni.

Türelmetlenül várok a következő lapra; ah 
vájjon, az én szűlőfalumbeliek fizették-e a megigért pénzt? 
-  Milyen nagy az örömöm! ki van fizetve!

Most nyugodt vagyok és nagy kedvvel 
dolgozom Enciklopédiámon.

Egy hűvös napsütötte szombati napon, kinézek 
az ablakomon a piacra, heti vásár van; és látom hogy a 
magyar, szász, román falusi asszonyok messziről jöttek 
eladni paszuly t, csirkét és szőllőt.

-  Boldog nők, mondom magamban, ti itt 
mindent vásároltok, pedig a . ti messze levő örmény 
testvéreitek az Arábiái puszta fővényein étien haltak meg.

A piacon kevés a férfi, mert a 40 éves korhatárig 
harctérre vitték őket.

-Posta!
A postás benyújtja szobámba az „ Arméniá"-t.
Legelőször az utolsó táviratokat sietek elolvasni.
„Bardizag kiűritve."
Félretaszítom a lapot, azután felveszem 

Enciklopédiámat és földhöz vágom.
Miért folytassam a mukám, mikor egész 

Örményország temetővé vált.
Megzsibbadt és könnyeimmel eláztatott 

karjaimról felemelve fejem, hallottam, hogy a piaci nagy 
templom harangja déli úrangyalát zenget.
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Nekem úgy tetszett, mintha szomorú 
lélekharang lenne, egek sírása. Mintha élőszemmel nagy 
koporsót látnék a Bardizag-i temető útján, melyben 
tizenkétezer bardizági lakos, öreg és gazdag, fiatal és 
beteg, mind megannyit élve koporsóba zárva viszik a 
temető felé... Szerencsétlen nép!

A harang elnémult, a koporsó eltúnt, a piacon 
csak egy pár falusi lézengett. Enciklopédiám a földön 
fekszik, melynek nyitott oldalán olvasom: „Krisztapor, 
önfeláldozó hazafi, kinek célja Örményország 
felszabadítása volt.. Most anélkül, hogy az örmény nép 
ünnepelhetné ezt a boldog napot, halálra van Ítélve. A lap 
az íróasztalomon fekszik: „Bardizag is kiürítve"...

*  *
*

Erzsébetvároson minden nemzetiségnek és 
vallásnak külön temploma van. Természetesen, mint az 
örmények által alapított városban, legszebb, legnagyobb 
templom az örményeké. A központban, a városháza 
mellett, a nagypiacon őt széles lépcső vezet a templomunk 
bejáratához.

Szent Ezsébet magyar királynő tiszteletére van a 
templom szentelve, a hol minden hivatolos ünnep 
megtartásakor az összes vidéki nemzetiségek e 
templomban dicsőítik Istent. Az Urnapi kőrmeneten 
örmény, magyar, latin és román nyelven olvastatik az 
evángélium.
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A Nagyboldogasszony napi búcsúra a 
legtávolabb fekvő vidékről is jönnek az örmény 
Madonnához.

E csodatévő templom frontján emelkedik ki a 
rézzel fedett két magas torony, melyet Mária Terézia 
ajándékozott a városnak. Már messziről látni a csillogó két 
tornyot, melyben a harangok vannak elhelyezve.

Az itt élő kereszténység válogatás nélkül, 
kalapját levéve, fejét áhitattal lehajtva, keresztet vetve, 
együtt imádkozik a zúgó örmény harangokkal, melynek 
hangjai nagyon messze betöltik a légét.

Ha egy idegen e városban látogatás tesz, -  a hol 
csakl60 örmény lélek él -, az óriási templom felé fordulva 
ezt a kérdést teszi fel: •

-  Hová lettek e nagy templom alapítóinak
unokái?

Az örmények országuk szívéből kiűzve és itt 
megtelepedve, azon erős hittel és akarattal építették ezt a 
nagy templomot, hogy megsokasodva és kiterjeszkedve 
mindennap hallgatva a harangszavát, bíztak abban, hogy 
egy napon így szól a harang hozzájuk:

- Örüljetek! Örményország szabad! Vissza
térhettek hazátokba!

Egyik napon a 81 éves öreg Simi bácsi fiatal 
szívvel és érzéssel az agg Simonhoz hasonló hittel várva az 
örmények felszabadulását, így szólt hozzám:

- A mi őseink azért tették fel ezeket a harangokat, 
hogy egy napon vissza hívjanak ősi otthonukba.

Szegény öreg bácsi! nem érhette meg álmainak 
megvalósulását.
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A háború elején egy nap szomorú hirt kapott; 
kisebbik Jakab nevű fia elesett. Egyszerre megtört Simi 
bácsi fiatalos ereje és nemsokára búcsúzva a harangoktól s 
a messzelévő ősi hazától, örökre behúnyta szemét.

Pár nap múlva a harangok síró szavával kisértük 
örök pihenőre az utolsó örményt.

A harangok tovább éltek és minden reggel vidám 
hanggal messze hirdették az új nap kezdetét.

Örmény harangok!

*  *
*

Minden külföldi örmény, ki Erzsébetvároson 
járt, nagyon jól ismerte dr. Zakariást, kit mindenki „Simi 
bácsi"-nak hívott. A doktor eredeti örmény tipusú öreg 
bácsi ősz szakállával, mely, ha ifjabbnak akart feltűnni 
gyakran rövidült. Mint körorvos nyugdíjba volt; de mért a 
nagyáltalánosságnak kedveltje „apja": mindenhová őt 
hivtak.

Simi bácsi minden összejövetelen részt vett, 
hiszen ő volt a társaság lelke; dacára magas korának 
szépen hegedűit s rekedtes hangjával énekelt. Látszott, 
hogy ez a zeneszeretet családi vonás, Simi bácsi mikor 
hazatért egy-egy nehéz betegétől, orvosi könyve helyett 
hegedűjéhez folyamodott.

Dr. Zakariás lakása a Nemes utcán volt, ősei 
fészkében.

Ez a család is annak a húsznak a sorában volt, kik
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Mária Teréziától nemességet kaptak! Bizonyitja ezt az a 
dekrétum, mely pergamenre Írva Simi bácsi házában van, 
tekintettel arra, hogy a család legidősebb tagja.

Mind azok, kik Erzsébetvárost látogatták, 
biztosan ismerték a vendégszerető Simi bácsi házát, 
melyik örmény szívhez szóló „kis muzeum" volt.

A ssalon mennyezetére az Arárát hegy volt 
festve s ennek tetején Noé bárkája. Itteni a régi örmények 
könnyek közt búcsúztak az Aráráttól, anélkül, hogy ennek 
a történelmi nevezetességű hegynek emlékét kitörölték 
volna a szívükből. A falakon felakasztva régi képek 
voltak. Simi bácsi dédapja, dédanyja. Milyen érdekes 
kinézésű arcok, kik a vendégeket nézik fekete örmény 
szemeikkel.

Több éve már, hogy Erzsébetvárosról eltávoztam 
de még most e percben is azok néznek engem. Egyik nap a 
képekhez közeledtem és nehezen olvasva eredeti nevüket 
mondtam:

- De Simi bácsi magának a vezeték neve Zakariás 
s hogy lehet, hogy a dédapja Zádig?

- Igen, ők Zádig név alatt jöttek ide Moldovából 
és később Zakariásra változtatták nevüket. A mai 
maldovai rokonaink mai napig is Zádigok maradtak.

Simi bácsinak igaza volt, mert én is az 
anyakönyvben többször láttam Zádig nevet.

Az öreg úr nagy féltékenységgel őrzi a régi 
örmény kéziratok maradványait és néhány régi örmény 
pénzt.

Alig lettem vendége e kedves városnak, 1911- 
ben, Simi bácsi volt az első, ki ebédre hivott engem.
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Pátriárkális asztalát körül vették az ő asszonyleányai a 
négy vejével és fiai az ők feleségeikkel. Sajnos az évekkel 
párhuzamosan nincs meg az unokák kellő száma. 
Szomorú kép!

Asztalhoz ülés előtt az egyik kis unoka keresztet 
vetve magára, hangosan imádkozott, melyből én csak az 
„ámen"t értettem, de úgy gondolom, a „miatyánk" ot 
imádkozta magyar nyelven, melyet örmény szivvel Simi 
bácsi halkan utána mondott.

Az ebédlő asztal örmény szemekkel és szívekkel 
volt körülvéve, csak Simi bácsi volt, ki „hájnág gi zrucér" 
(örményül beszélt) velem; ő maradt összekötő kapocs a 
régi és új generáció között. Igen, biztos vagyok, hogy ez az 
új generáció szívvel és lélekkel jó örménynek marad, de 
miután nem beszélik az anyanyelvűket úgy képzelem 
őket, mint valami gépeket, mely nem működik.

Az ebéd ángágyábur levessel kezdődik.
Simi bácsi így szolt:
- Mi ezt a levest „ ángágyábur"nak hiv juk, valódi 

nemzeti leves. A magyarok is nagyon szeretik.
Igazán jóízű volt. Mikor mondottam, hogy 

legelőször most eszem ilyet, Simi bácsi ezt az érdekes hirt 
tolmácsolta az asztal társainak.

A legkisebbtől a legnagyobbig, körülbelől 
negyven csadálkozó szem tekintett rám, az egyik kis 
unoka egy szavára nevetésbe tört ki az egész társaság.

Simi bácsi mosolyogva mondta:
- Tudja mit mondott Etuska? Hogy a papbácsi 

nem örmény, mert az örményeknek barnának kell lenni.
Én is mosolyogtam az én fehérségemen, mikor
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észrevettem, hogy az egész asztal milyen cserkész barna 
arcokkal van körülvéve.

-  Önök kaukázusi örmények, én pedig 
Konstantinápoly mellett szüllettem.

Ebéd után Simi bácsi a gazdasági udvart mutatta 
meg; legelőször a kertet, hol mindenféle zöldség volt a 
vörös hagymától kezdve a fokhagymáig. Tudomásomra 
hozta az öreg úr, hogy itt mindent az ő felesége rendez; az 
után következett a tyúkok, disznók, marhák... S e 
pillanatbban benn megszólalt a szobában a zongora, 
melynek hangjára besiettünk a szalonba. Simi bácsi 
hozatta a hegedűjét, két leányát a zongora mellé ültetve, 
kottát tett elébük s erre a húsz száj olyan néma lett mint a 
falon levő Zádig képek. A nyolcvanegy éves öreg úr 
fiatalos hévvel jelt adott és ő is a vonót hegedűre téve, 
énekelte az örmény indulót: „Pám porodán"t. Sehol ilyen 
édesen nem csengett nekem ez az ének, mint itt, hol az 
ajkakon az örmény szó már régen elnémult.

Mikor a tapsok elhangzottak, hallottuk az 
örmény templom harangját. Milyen kedves és titokzatos 
hangok! Az örmény lélegzete...!

A ház asszonya már készen van a templomba. Az 
erdélyi örmény nők gazdasszonyságukban megőrizték a 
tradiciózus örmény szokásokat; ők tudják, melyik 
ünnepen kell páklávát, herisszát, kátát, táhtáhalvát 
készíteni. Nem csoda, ha a magyar úrak szerettek örmény 
nőt venni feleségül, mert tudják hogy velük könnyen lehet 
boldog és meleg otthont teremteni. Az örmény anya a 
fajijelleget átruházza gyermekeire és, azért van, hogy 
többször találkozunk félvér örmény arcú emberekkel.

- 25 -



De mégis az idő és a környezet évről-évre le törül 
valamit az örmény lelkületéből; és sajnos, biztos vagyok, 
hogy ez a 250 éves örménység, végeredményben befog 
olvadni a többségbe, mint a múltban az örmény 
környezetben összeolvadták a bartok, görögök, perzsák és 
zsidók is.

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

* *
*

Kint folyik a háború. Az örmények fegyvert 
fognak a magyarok mellett. Szinte kivétel nélkül, mivel 
magasabb iskolákat végezték, mit tisztek szerepelnek a 
háborúban.

Egyik reggel az örmény harangak szokatlan 
órában szólaltak meg. Kitekintve a piacra, a templom 
előtt, indulásra készen, egy katona tábort látok, az örmény 
pap áldását várva utjokra. Az újoncok a néptömegtől 
kisérve harcias ének lelkes hangjai mellett indultak az 
állomásra, kiket Simi bácsival mi is követtünk. Ebben a 
csoportban volt a Simi bácsi fia is Laci, ki hat hónapos 
gyermekét hagyta a nagyon fiatal felesége karjai között.

Én Lacit nagyon szerettem, mert ő tanított engem 
magyarul, sok történetet beszélve el tele sok 
valótlansággal.

Mikor az indulásra kész újoncok a bucsuzkodó 
népnek utoljára tisztelegtek, az örmény és magyar
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hölgyek virágot tűztek a hazájukért harcba indulók 
csákójára. Ott volt a polgármester csinos, magas leánya is, 
vállára omlo göndör szőkehajával, ki minden este büszke 
magatartással, fénylő szemekkel sétált a korzón.

Mindenki ismerte e gőgös, büszke Erzsit.
Erzsi kisasszony sok kérőt visszautasított; ezek 

kozott volt az én kedves Laci barátom is, ki szintén kosarat 
kapott.

Mikor a vonat indulásra fütyült és Simi bácsi 
utolsó csókot lehelt a harctérre induló fia homlokára, a 
polgármester büszke leánya egy égő, piros szekfűt tűzött a 
Laci szivére, ki úgy érezte mintha tövis szúrtak volna a 
szivébe s egyszerre olyan piros lett mint a szekfű.

A mozdony még egyet fűttyentett, a vonat 
megindult és a harangok Isten - hozzádat zúgtak.

*  *
*

Az örmények, 1675 körül, nem tűrhetvén a 
moldovai Vajdák vallás ellenkezéseit kénytelenek voltak 
Erdélyben keresni menedéket. Az akkori régi 
kéziratokban, könyvek között van ez a szomorú 
menekülés m egörökítve, ezt a kéziratot a 
gyergyószentmiklósi örmény plébánia irattárában őrzik.

Az örmények egy része Botosánitól nem messze 
Gyergyószentmiklóson telepedett le, ahol körülbelül 700- 
800 örmény lakik, saját templomukkal és az ő tudós és
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híres szónok plébánosukkal, ki mint szenátor is sokat tett 
az ő vérei érdekében.

Mánya, Cárán. Ákontz, Száva és még sok más 
családnak, kik Gyergyóban élnek, névrokonaik még most 
is vannak Botosániban és környékén.

Egy részük mint földbirtokos, Gyergyóhoz 
közel Szépvízen telepedett meg. Itt is van saját 
templomuk, mely akkor egyetlen volt a faluban. Jelenleg 
az örmények száma kb. egy száz, pedig 1802-ben 400-nál is 
többen voltak.

A bevándorlóit örmények nagyobb része 
Szamos folyó mellett alapította Szamosujvár városát, 
melyet Ármenopolnak hívtak; ez a mai Gherla, csaknem 
100 örmény lakossal, 3 pappal, több templommal, 2 
árvaházzal és múzeummal.

Az ottani örmények állat és bőr kereskedéssel 
foglalkoznak.

A negyedik és leggazdagabb része Erzsébet
várost létesítette Apaffy fejedelemnek idejében.

Itt volt a Velencei Mechitáristáknak zárdája, 
temploma* ** és iskolája.

Régebben itt volt több mint ezer örmény, több 
pappal; ma pedig alig vannak százan egy nagy 2 tornyú 
templommal és egy pappal.

Simi bácsi ősei, mikor Moldvából Erzsébet
városra jöttek, az egyik testvére Jassi-ban maradt.

* Ez a híres nagy ember Görög Joachim 1928 február 7.-én hirtelen 
elhunyt,gyászba borítva nem csak a híveit, hanem a más nemzetiségűeket is.

** A Mechitárista templomát a nagy háború előtti években a latin 
szertartású róm. Kathólikusok vették meg és a klajstrom pedig magán 
használatban van.
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A családi vagyon elosztása után, szüleik képét 
még egy példányban megfestették, hogy egyikük se 
legyen megfosztva tőle; azért e képeket, melyeket Dr. 
Zakariás Simi bácsi szalonjában látunk, megtalálhatjuk a 
Jassi-ban lakó Zádig családnál is.

* *

*

Laci napokon keresztül mellére tűzve tartotta az 
Erzsitől kapott piros szegfűt s mikor hervadni kezdett 
imakönyvében megpréselte. Az ágyúk dörgése hamar 
elflejtette Erzsit és a szegfűt. Az ő lelkének zavargása 
hamar lecsendesedett.

Szomorú napokat töltött Laci a beszarábiai 
fronton Egyszer egy roham alkalmával könnyen 
megsebesült, de hamar lábrakapott s újra a harctérre ment. 
De a betegség annyira legyengítette, hogy fegyver 
viselésre képtelenné vált. Mikor másodszor is a kórházból 
kikerült, egy váratlan román támadás alkalmával 
fogságba esett. A fogság viszontagságai lesoványították és 
kőhécselni kezdett. Azután 39° láza lett, úgy hogy a 
Vizsgáló orvos ismét kórházba küldötte.

Abban az időben a román lapok Pascal Zadig 
tábornokot dicsőítették. Tulajdonképen örmény volt, 
igazi örmény, de becsületes és jó állampolgár, ki nagyfokú 
harcászati tudása folytán győzelmet aratott az ellenségen, 
így Pascal odaadó gyermeke lett annak az országnak, 
amelynek levegőjét szívta.
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A tábornok vérrokonai, testvérei, unokái, mind 
magyar állampolgárok lettek Erdélyben.

Ök a világháború utolsó napjáig hű magyarok 
voltak szivvel és lélekkel.

Zádig tábornok ősi házában ugyanazon képek 
függőttek, mint Simi bácsi házában. A tábornok magas 
erőteljes termete, barna arca, két csillogó szeme, magán 
viseli fajának és családjának jelelgzetes vonásait.

Laci ezen alakok között nőtt fel, sirt, játszott és 
örvendett.

Az regáti örmény román!
Az erdélyi örmény magyar!
A két rokon egymástól messze idegenben 

nevelkedett. Most öntudatlanul harcolnak egymás ellen, 
egymást megölik, családi tűzhelyüket felgyújtják, éppen 
mint az idgenek.

Ah! milyen szomorú a sorsa e szegény 
nemzetnek! Milyen jól eshetett, a tűz és vér napjaiban, 
éhségtől elcsüggedt fogoly katonának, az ellenség egyik 
főtisztjében fajának emberét -  a jellegzetes faji vonásokról 
- felismerni.

Laci komoly beteg volt.
A háborúban nagyon szerencsés volt az, ki nem a 

barbárok foglya lett, hanem civilizált országba került, hisz 
úrilányok vöröskereszttel karjukon odaadoan ápolták 
nyomorék felebarátjaikat.

Lacit a Jássi-i kórházban találjuk. Ágya fölött a 
táblán ápolták a beteget. Ők nem nézték azt, hogy a tegnap 
a románok ellen harcolt.

Láztól kicserepezett ajakkal fekszik s mikor
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feleszmél, kiszáradt nyelvére limonádét kér, amit az 
ápolónő szivesen nyújt neki. Nem gondolja: Vajon egy 
hónappal ezelőtt nem-e ennek a fiúnak fegyverétől esett el 
a fivére? De ez sem a szegény katonának a bűne, mert ő is, 
mint a többi, parancsra hagyta ott családi tűzhelyét.

Gondos ápolás folytán Laci lábbadozni kezdett. 
Többször mentek magasabbrangú nők a korházba, kik itt 
az irgalmas falak között, mint a többi ápolók, úgy öltöztek 
fel és kivétel nélkül megkérdeznek minden beteget 
hogy léte felől. Ebben az épületben nincsen nemzetiségi 
kérdés, itt' mindenki testvér.

A Zádig családból is itt volt a kórházban egy 
csinos, magas, barna lány, Anna, ki Jássiban született és 
Pascal Zadig tábornok leánya, tehát örmény, de az 
anyanyelvét nem tudta.

Anna megkérdezte, hogy Laci örmény, de nem 
tudta biztosan eredetét. Egyszer az ágy főlőtt lévő táblán 
meglátta nevét: „Zakariás László, magyar-örmény." 
Ezután Anna más szemmel nézte a beteget, mint eddig s 
úgy érezte, mintha a szemei könnyel teltek volna meg. Ki 
mondja, hogy ebben az irgalmas épületben nincsen faji 
érzés? Akkor Anna kisasszony miért mondta oly nagy 
őrömmel, mintha kincset talált volna: - Uram, én is 
örmény vagyok.

Két örmény, kik anyanyelvűket nem tudják és 
mégis megértik egymást. Anna rokonszenve Laci iránt 
még nagyobb lett, ki ezt látva, megtetszett a leány 
odaadása, meg akarta jutalmazni. Ekkor elővette 
imakönyvét s legdrágább kincsét, a szegfűt megfelezte.

Laci mindennap egy kicsit sétálhatott a kertben.
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A láz alább hagyott, de köhécselése még nem szűnt meg.
Egyik nap Zádig tábornok Jássi-ban érkezett s itt 

meglátogatta a foglyokat is. Mint a jó apa és 
kötelességtudó orvos, megkérdezte mindenik beteget és 
beszélt mindazokkal, kik tudtak valami keveset románul.

Laci a tábornokba dédnagyapját vélte látni. S 
mikor feléje közeledett, Anna kisasszony ezt súgta atyja 
fülébe:

-  Ez a barna ifjú, erdélyi örmény.
A tábornok egy pár percig szemlélte a beteg 

Lacit. A két örmény Zádig tekintete, fekete szemmei, 
abban a pár csendes pillanatban sokatmondók voltak; 
mindkettőnek szemei megteltek könnyel, a örmény 
tábornoknak és az örmény fogolynak.

Anna kisasszony, Zádig tábornok parancsára, 
másnap Lacit a lakására vitte.

Laci a tábornok fogadójába lépve, a falokon 
függő képeket meglátva, elhagyott otthonára emlékezett, 
mert itt is, éppen azok a képek voltak, melyek körében 
nevelkedett. Mikor Zádig tábornok a szalonba lépett, Laci 
így szólt:

-  Tábornok úr! Ezek a képek, Déd-nagyszüleim 
otthonába is megvannak.

A tábornok és a fogoly egymás keblükre 
szoritottak dédapjuk képei előtt. Mialatt Anna kisasszony 
és a családtagok bámulva nézték a történeteket; és Zádig 
generális, hogy felvilágosítsa őket, a következőket 
mondotta:

- Bemutatom egyik közeli rokonomat: Lászlót, 
két testvér unokái vagyunk.
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Laci nem mondta nekem, hogy milyen boldog 
napokat töltött Romániában ez ismerkedés után az ő 
rokonai körében; ezt bizonyítja, hogy élve került vissza az 
ő otthonába, dacára annak, hogy mind a két tüdeje 
elsatnyult.

*  *

*
A háború alatt semmiféle összeköttetésben nem 

voltam hozzátartozóimmal, azért nagy őrömet szerzett 
volna, ha halhattam volna az anyanyelvemet vagy 
láthattam volna örmény arcokat.

Egy este két száz foglyot szállítottak 
Erzsébetvárosba. Mikor agyoncsigázva párosával előtte 
elvonultak a sötétben, állandóan hazám nyelvén 
kiáltottam ismételve:

- Van-e közietek örmény?
A sorokból nemsokára egy hang így szólt:
-  Örmény vagyok, hazafi, örmény!
Egyik lelketlen tiszt, Isten ments hogy örmény 

legyen, a kard lapjával elhallgatatta szegényt.
Másnap engedély útján találkoztam az örmény 

fogollyal. Erivani (mostani örmény főváros) ifjú volt, 
magas termettel, szélles vállakkal és fekete szemekkel. 
Mikor meglátott, örömkönnyel szemében, tárt karokkal 
ugrott a nyakamba kiáltván:

- Ah, örmény! örmény pap!
Csak tíz perc volt engedve társalgásra a 

szerencsétlen honfitárssal és ez olyan gyorsan elrepült!
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Elválásunkkor elővette pénztárcáját és pár 
koronát akart adni.

- Mit csinálsz? Én kellene adjak neked!
- Fagadja el Tisztelendő úr, mert a nagy örömem, 

csak így tudom kifejezni; -  ezt oly esdve mondta, hogy 
kénytelen voltam az általa kínosan szerzett pár koronát 
elvenni.

Honfitársam többé nem érezte magát 
elhagyotottnak, a fogság keserű szenvedéseit is félig 
meddig eltudta felejteni, mivel minden vasárnap örmény 
családoknál volt meghíva ebédre, a melyekben 
természetésen hazai ételek voltak feltálalva.

Laci nagybátyja, Dr. Issekutz Győző, országházi 
képviselő megkérte a foglyok paráncspokát, hogy adna 
neki egynéhány örmény foglyot az ő birtokát munkáltatni.

Nagy őrömmel néztem, mikor minden vasárnap 
este a nagy piacon, a kávéház előtt örmény foglyoktól 
körülvéve a képviselő sorozott.

- Képviselő úr, mondtam egyik nap, mikor a 
seres pohárral koccintott a foglyokkal, ki tudja az őn 
rokonai is ilyen boldogok lehetnek egy örmény 
otthonában.

* *
*

Ez alatt a mi Lacink dacára annak, hogy gondos 
gyógykezelésben és kényelemben van, napról napra 
sorvad és ugyanakkor, öccse Jakab, egy másik fronton
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hősi halált halt.
Ezt a szomorú hirt hamar megtudtak 

Erzsébetvároson is. Jakab, Simi bácsi Benjáminja, volt 
öregségének vigasza.

Halála után hat héttel, a szokásos rekviemes 
misét mondatott. A templom feketére volt behúzva. Az 
orgona mélabús hangon kisérte a gyász énekeket; a fekete 
koporsó a tömjén füsttel együtt fölemelkedni látszott, 
mikor a pap lelkeüdvéért imádkozott és a templomnak 
harangjai összebúgtak.

Simi bácsi lelke sokáig szomorú volt; a mosoly 
őrökre le volt törülve ajkáról, az olló nem közeledett többé 
az ő fehér szakállához; lépései meglassultak, a feje mindig 
mellére volt hajtva, szemei földre szegezve, mintha 
odakivánkoznék...

Egyik reggel keservesen sírtam, mikor hallottam, 
hogy az öreg Simi bácsi este lefeküdt és reggel már nem 
kelt fel.

Azt hittem, hogy a templom tornyok 
összeomlottak.

Azok a harangok, melyek az örmény templom 
tornyában felvoltak téve, hogy Simi.. bácsi házának 
szabadságát örömmel hirdessék, ugyanazon harangok 
szomorúan kisérték utolsó útjára Simi bácsit.

A háború hova tovább nagyobb mérveket olt. 
A német hadsereg több fővárost elfoglalt, melyeket kellő 
katonaság és hadi felszerelés nélkül nem voltak képesek 
megtartani: ezért, az őtven évig való hadköteleseket mind 
fegyverbe szólították.

Mivel már a házakban levő és felhasználható .
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dolgokat mind elvitték vérre szomjas, vadállatias 
kegyetlenséggel a templom harangjaira vetették ki 
hálójukat, hogy azokkal készítsenek ágyúkat, 
fegyvereket, az emberek tovább pusztitására.

A háború borzalmas napjaiban fiatalasszonyok, 
mikor férjüket kisírt szemekkel kisérték a harctérre induló 
vonatokhoz, az anyák mikor kapták szomorú hírt 
gyermekük megsebesüléséről, mások mikor testvéreik 
elestéről értesültek, azokban a rettenetes napokban, mikor 
az ellenség városunkhoz közeledett, milyen vigaszt és erőt 
adott az esti alkonyaiban megszólaló Istenhez hivó 
felemelő harang... és most azt beszélik, hogy az örmény 
templom harangjait is összetörik és fegyvergyárba 
szállítják...

Simi bácsi sírja még ki sem zőldült, mikor a 
szálas, erős német katonák a parancsnak engedelmesked
ve, mintha az ők tulajdonuk lett volna, felhatoltak a 
toronyba s a kicsi harangokat levették és a nagy 
harangokat, melyek hangjai 150 év óta naponta többször a 
távol lakó hivők kunyhóiba is Isten hivó szavát bevitték, 
40 méter magasságból kíméletlenül a földre dobták.

Én ugyan nem voltam olyan helyen, hogy 
alkalmam lett volna egy bomba felrobbanását hallani, de 
úgy képzelem, hogy ez nem lehet olyan borzalmas mint e 
harangok zuhanása.

A város egész népe a piacra gyűlt és körülvette e 
szentelt harangok darabjait; úgy sírt mindenki, mintha 
azok a harangdarabok legkedvesebb halottaik lettek 
volna.

Összetört harangok!
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Szétfoszlott reményei, megsemmisült álmai 
azoknak, kik építették e templomot.

Ki mondja azt, hogy a kisenevi vagy akkermáni 
örmény templom harangjait is nem törték össze?

Ki garantálja, hogy az oroszok Csernovitz 
elfoglalásakor az ottani örmény templom harangokkal is 
nem cselekedtek hasonlóképen?

A harangok, melyek eddig* a békességet 
hirdették, holnap, mint agyú-lövedékek, a harctéren 
örmény életeket fognak kioltani.

* *

1919. békekötés!
A hadifoglyok kezdettek visszatérni hazájukba.
Ez idő alatt a polgármester Erzsi leánya a szász 

bank igazgatójának felesége lett; nemsokára egy aranyos 
kis leánynak lett az édes anyja. Laci pedig az ellenséges 
nemzetbeli rokonaival minden kényelmet és nyugalmat 
feltalált. De se orvosok, se a gyógyszerészek nem tudták 
minden erejét felemésztő lázát és nagy mérvű köhögését 
csillapítani.

Az orvosok nem közölték vele, hogy egy 
kegyetlen betegség tartja körmei között; a tüdőbaj, melytől 
se orvosi tudomány, se a leggondosabb ápolás sem tudja 
megszabadítani.

Mikor Laci Erzsébetvárosra érkezett, első 
pillanatban észrevette á rémítő pusztulás nyomát, mely 
szülővárosán végigvonult.
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Erdélyt Romániához csatolták. Az örmények is 
mint jó magyarok, velük együtt harcoltak a közös haza 
érdekében és közülük sokan hősi halált haltak.

A templom harangjai elnémultak.
Én 1920-ban látogatást tettem Erzsébetvároson, 

hol azelőtt 6-7 évig éltem; ott a háború alatt messziről 
hallottam az ágyúk dörgés.ét.

Az első látogatásom Simi bácsi otthonának szólt.
A hegedűt por lepte be. Fekete szemű kis unokái 

nagyok lettek. Az egész családot gyászban találtam.
Simi bácsi hangja nem hallszott e hajlékban, mely 

81 évig töltötte be a szobákat.
, A szalonban vártam Laci felkelését és 

megjelenését.
Szemléltem a falakat.
A Zádigok még mindig a régi sokatmondó 

tekintettel néztek reám. Azóta Simi bácsi is melléj ök 
került.

-  „Ezek a harngok, mondta Simi bácsi egy pár 
esztendővel ezelőtt, egy napon hívni fognak régi 
hazánkba az Ararát mellé/'

-  „Egy álom volt, mely jött és eltűnt", mondom 
én magamban. E percben nyilt az ajtó és ott állott a Lacinak 
csontvázzá soványodott alakja, nehéz köhögéssel előzve 
meg az „Isten hozta" köszöntést.

Igen, Laci volt, a hazát védő és hazájáért szinte 
életét adó Laci.

Elkellett titkolnom előtörni akaró könnyeimet az 
én halálba rohanó Laci barátom előtt.

-  Hogy vagy kedves Laci?
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- Köszönöm jól, csak köhögök; most kevesebbet. 
Ha lenne étvágyom biztosan elmúlna a lázom is és megint 
mennénk sétálni a Küküllő folyó mentén.

- Hogy töltötted fogságod napjait Romániában?
- Elég jól. Jó, hogy fogoly lettem. Rettenetes érzés 

fegyvert ragadni saját honfitársaink ellen, kik között 
közeli rokonok is vannak. A Zádig család vendége lettem 
és ezekkel a képekkel, melyeket itt látsz a falon ott is 
találkoztam. S milyen kegyetlenek az emberek! mikor 
saját véreink meggyilkolására köldtek minket. Megőrjítő 
gondolat!

Laci fuldokolva az ott töltött napjait mesélte el s 
így vágezte:

-  Jó, hogy eszembe jutott! Annak a piros 
szegfűnek fele az imakönyvembe van, meg kell mutassam 
Erzsinek, az ő virága! Én elmentem a mi hazánkat védeni 
és ő ezalatt egy szásznak felesége lett!

Az nap Laciéknál ebédeltem. Ebéd után hivott, 
hogy a temetőig kísérjem el. Szép út vezetett a szent és 
szép fekvésű temetőhöz.

Laci olyan volt mint egy árnyék. Saját életének 
árnyéka. Magára vette katonai köpönyegét, feleségének 
karjára támaszkodott és én kénytelen voltam az én lépteim 
az ő lassú lépteihez alkalmazni. Úgy éreztem, mintha 
magam is tüdőbajos lennék...

Még elsem hagytuk Nemes utcát, mikor egy 
csinos, magas, élettől duzzadó nőt láttam közeledni, mint 
tavaszt, baloldalán egy cseléddel, ki fehérbe volt öltözve, 
maga előtt túlva egy kis gyermekkocsit.

Erzsi volt!
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Én nem ismertem meg. Laci és felesége pedig 
nem vettek észre.

Mint egy árnyék mozgott Laci. Ki merne 
közeledni hozzá?

A beteg egyszerre köhögni kezdett.
Erzsi, ki kénytelen volt mellettünk elmenni, 

meggyorsította lépteit és a cselédre rászólt:
-  Siess!
Csak a hangjáról ismerte fel Laci Erzsit, 

köhögéssel torkán ránézett Erzsire, ki anélkül, hogy 
rátekintett volna, lesütött szemekkel sietett tovább.

A Polgármester leánya!
Laci elővette imakönyvét, földre dobta az 

elhalványult szegfű maradványát.
-  Annának megírom, hogy dobja tűzbe a szegfű

másik felét is és... folyton köhögött, köhögött.
A közeli pádon megpihentetük Lacit. A föld 

piros lett előtte. Mi kétségbe esve állottunk ott. Erzsi pedig 
a nélkül, hogy vissza nézett volna, nagyobb gyorsasággal 
folytatta útját. 06

A lelketlen!
Kocsival szállítottuk haza Lacit, ki már nem akart 

a temetőbe menni.

* *
*

Két nap múlva Sírni bácsi háza előtt nagy 
néptömeg állt. Laci koporsóját kihozták és a pap „az őrök 
nyugalmat" énekelve, a katonai zenekar Beethoven gyász-
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indulóját játszva, mindenki fájdalmasan zokogott.
Kivittük Lacit édes apja mellé a temetőbe, azon 

az úton a hol a lelketlen Erzsikét utoljára látta.
Két nap előtt a temetőbe menni nem akaró Lacit, 

virágokkal borított koporsójára mi vittük oda, ahol
• mindenki őrök pihenőt talál.

Mielőtt a koporsóját a sírba tették volna, a 
jelenlévők könnyei hullottak rá; ott volt a lelketlen Erzsi is, 

- ki férje karján eljött, hogy most ő is sírjon...
Mindenki sírt, csak egyetlen egy nem!
Az az egy, ki a legútolsó ezer idegent is elsíratta, 

- az örmény templom, - mert harangjai össze volták törve!
Elnémúlt harangok!
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A RÓZSÁK

- Zépür*! kiáltotta kis lányát egy májusi reggelen 
a mi szomszédnőnk.

Házunk második emeletén van egy ablak, mely 
szomszédunk virágos kertjére nyilik.

Piros és fehér rózsák nyilnak a rózsafákon, üde és 
illatos rózsák.

Oly közel volt ez a kert, hogy a reggeli 
napsütésben a harmatcseppeket a virágokon 
szemlélhettem.

- Zepűr, kiáltott mégegyszer az anya tiz éves kis 
lánykájának, ki tanítójának rózsákat szedett a kertben.

A kis Anaisz toporzékolva, kérte a rózsákat 
testvérétől. Zepűr nem akarta odaadni, mert kis testvére 
tegnap is, tegnapelőtt is a neki adott rózsákat széttépve a 
tyúkoknak szórta.

- Zepűr, adjál két rózsát testvérkédnek, 
parancsolta harmadszor az anya leányának.

Erre Zepűr egy pár kinyilt rózsát nyújtott 
Anaisznak, melyek közül az egyik azonnal elhullatta 
szirmait.

A tyúkok mindjárt körülvették a kis lányt és a 
szirmokat felkapkodták.

Zepűr iskolába indult és Anaisz a tyúkokkal 
kezdet játszani.

Lehet-e tyúkokkal játszani?

* Ritkán használt női név.
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Ezek a félénk állatok, melyek általában az eszes 
lényektől elfutnak, Anaisztól nem féltek.

Tudták, hogy ez az ártatlan és őszinte gyermek, 
ki minden nap szemet szórt nekik, nem fogja orozva 
megölni őket. Sőt, ezek a gömbölyű kis csibék nagyon 
szerették, ha a kis Anaisz cirógatta őket.

Mikor a szobámnak másik ablakához megyek 
tudják mit látok? Márvány-tengert! a mely velem szemben 
mint egy kék szallag körülveszi Keltepe hegynek derekát.

Látom ablakomból a Bárdizágból* kiinduló zöld 
mezők között kigyozó országutat, mely a Márvány
tengerben vész el, mintha egy óriási kígyó ki akarná inni a 
tengervizét.

Látom, hogy e Nikomédiából induló gőzhajó 
közeledik kikötőnkhöz, tehát nyolc az óra.

Megszólal az iskola harangja is. A kertre néző 
ablakból látom, hogy Anaisz maga maradt a tyúkokkal.

*  *
*

1915 év Augusztusnak elején, mikor a szőlő 
szemek pirulni kezdedtek, a török kormány Bárdizág 
lakoságát Arabiába internálta.

Zepűr ezen szomorú úton édes apját elvesztette. 
Közben egy gyermektelen német családdal ismerkedett 
meg, ki Zepűrt nagyon megszerették és kérték az édes 
anyját, engedje át nekik őrökbe.

* Az én szülőfalum, 15000 örmény lakossal Nikomediával kszik.
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A fiatal lány sajnálva anyját és testvérét a sok 
szenvedés miatt s gondolva, hogy egyszer majd 
segítségükre is lehet, így kérte az anyját:

- Anyám! engedd, hogy menjek; később, hogy 
titeket is megszabadíthassalak.

Az anya beleegyezett leánya ottmaradásába, 
azzal vigasztalva magát, hogy így megmenti leánya 
becsületét.

Az internáltak folytatták szomorú útjukat. De 
milyen útat! -  Minden lépés új szomorúságot hozott; az 
amúgy is halálosan kifáradt, elcsigázott internáltak hátán 
csattogot a korbács ha egy pillanatra megálltak, 
léptennyomon holttestekkel találkoztak, kik a kiállott sok 
szenvedésnek lettek áldozatai. Betegek kínos jajgatásai, 
haldoklók vérfagyasztó halálhörgése kisérte útjukat. 
Testvér testvért képes volt gyilkolni egy döglött állat 
húsáért, mely nekik az életet jelentette.

Ebben a leírhatatlan, elképzelhetetlen sok 
szenvedésben az anya elfelejtette gyermekét Zepúrt.

Zepűr boldog volt új otthonában; okossága, 
jósága, kedvessége által megnyerte új szülei szeretetét 
annál is inkább, mert, rövid pár hónap alatt elsajátította a 
német nyelvet.

Néha, estefelé szomorúság fogta el a kis Zepúrt, 
ilyenkor szeretettel érdeklődtek: -  Hová gondol? - mi 
bántja?

Könnyes szemmel vallotta be, hogy övéiért
búsul.

Pár nap múlva a mérnök nagy örömmel mútatta 
az engedélyt, hogy szülei oda költözhetnek és akkor,
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viszontlátja őket.
De már későn volt, édes anyja és testvérei a kis 

Anaisz kivételével nem voltak az élők között, de Anaisz 
tartózkodási helyéről nem volt tudomásuk.

*  *
*

Mikor a háború befejeződött, az internáltak 
otthonukba vissza térhettek. Az árván maradottakot a 
Konstantinápolyi árvaházakban gyűjtötték össze.

Minden egyest kikérdeztek neve, születés helye 
és szülei felöl.

Az egyik árvaház igazgatója egy kis lánytól
kérdezte:

-  Mi a neved gyermekem?
- Anaisz.
-  Apád név?
- Nem tudom, én apámnak hívtam.
-  Hol születtél?
-  Azt se tudom, kicsi voltam mikor' hazulról 

eljöttünk.
- Nem emlékszel, mezőkön, hegyeken vagy 

tengeren útaztatok-e?
Anaisz egy pár pillanatnyi gondolkozás után így

szólt:
- Ah! most emlékszem, jól emlékszem, tengeren 

útaztunk.
A kérdező hosszas gondolkodás után kijelentette 

hogy születés helye Trabizont*.
* A Fekete-tenger kikötő városa.
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Anaisz a pérái örmény apácák intézetébe lett 
beírva tanulás végett. 1920 tanév végéig ezen intézetnek 
volt növendéke, ahol mindenki szerette jó magaviseleté, 
szorgalma és okosságáért.

Ezen tanév juiusában a záró-ünnepély 
alkalmával az árvák egy színdarabot adtak elő.

A vendégek között volt Derderján Pál 
feleségével együtt, kik az internálás alatt mind a hat 
gyermeküket elvesztették.

Második felvonás elején lépett a szinpadra 
Anaisz és megindító hangon szavalta el:

„Árva vogyok".
A hallgatóságot könnyekig meghatotta. Hófehér 

ruhácskájában úgy nézett ki, mint egy rózsa bimbó, kit 
kegyetlen kezek a szülő szívről téptek le.

- Ah! sóhajtott Derlerián -  ha árvaházban is, de 
bárcsak élnének a mi kedves gyermekeink!

-  Nézd csak felelt az asszony, nem hasonlít 
gömbölyű arcával csöpp kis szájával a mi Rózánkhoz?

Ez annyira lekötötte figyelmüket hogy nem 
törődve semmivel egész hangosan beszélgettek, 
úgyannyira, hogy az egyik apácának figyelmeztetnie 
kellett őket, ne zavarják az előadást.

- De kedves Nővér, hogy hallgathatnánk mikor 
elvesztett gyermekeink közül a legkedvesebbiket 
megtaláltam itt a színpadon?

- Hogyan, Anaisz az önök leánya?
- Igen, de mi Rózának kereszteltük.

Egy kis türelmet kérek, előadás után a 
főnőknőhöz vezetem önöket.
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Egy szerető jó édes anya, kinek hat gyermeke 
volt, hogy is nélkülözhette őket? Mennyire fájhatott, 
mennyire vágyhatott gyermekei után.

Derderjánné szeretett volna bár egy gyermeket 
örökbe fogadni. Miért ne Anaisz legyen az, ki annyira 
hasonlít az ő szép Rózájához?

-  „Lehet, hogy valóban az én leányom, ki 
megmenekült a szörnyű gyilkolás elől."

Derderjánné elhatározta, hogy Anaisz anyja lesz. 
Előadás után Derderjánék a zárda főnöknőjéjaez mentek, 
nem sokára oda hívatták Anaiszt is.

Az asszony a mint meglátta, így kiáltott fel:
- Igen ez az én gyermekem! - és oly igaz anyai 

szeretettel ölelte keblére, hogy Anaisz is önkénytelenül 
őszinte gyermek szeretettel viszonozta csókjait, így 
kiáltva:

- Anyám! édes anyám!
Anaisz még az nap eltávozott az intézetből. 

Szomorúságot hagyva maga után, úgy az apácák mint 
társnői között.

Derderján Konstantinápoly egyik kerületében 
Besiktásban lakott; odavitte új kis leányát.

Barátai, ismerősei mikor gratulálni jöttek, Anaisz 
mindenkinek egy egy kis vers elszavalásával viszonozta 
figyelmüket. Csupán „Árva vagyok" cimű verset nem volt 
szabad elmondania.

-Nem gyermekem, te már nem vagy árva, te már 
feltaláltad szüléidét. Felejtsd el hogy árva voltál, -  intette 
gyakran Derderján a kis leányát.
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*  *
*

A  német mérnök ki családjával Beirut kikötő 
városban lakott, a háború befejezésével vissza akart térni 
Németországba.

Zepűr, ki a német családnál szerető gondoskodás 
között nevelkedett, kérte nevelő szülőit ő maradhasson, 
hogy kereshesse régi otthonát, hozzátartozóit.

A nap minden szakába az örmény menekültek 
tömege érkezett Beirut kikötőjébe. Mikor látta Zépür, 
mekkora örömmel igyekeznek vissza hazájukba, felébredt 
az ő lelkében is a régen szunnyadó honvágy.

Lelkiszemmei előtt felelevenedett a múlt, látta a 
virágzó szülőföldjét, szent Minász hegyét a hói a sok 
magas tölgy alatt, hideg forrás viz mellett játszott, látta a 
házukat még mindig épen, kertet a hol rózsák nyíltak, a 
gömbölyű csirkéket, melyekkel Anaisz játszott.

Ah. milyen édesek voltak azoka a napok!
Milyen meleg volt az anyai csók, milyen áldott a családi 
hajlék!

Zépűr még mindig tudott írni és olvasni 
örményül, de a beszédet kezdte már elfelejteni.

Mikor magára maradt, iskola könyveit gyakran 
olvasgatta és az összefirkált lapok édes emlékeket 
ébtesztettek kis testvéréről: Anaiszről.

Egyik nap ismét a kikötőbe igyekezett, hátha 
találni fog az otthona felé indulók között valakit, ismerősei 
vagy rokonai közül.
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Egy nagy gőzhajó indulásra készen várt a menekültekre, a 
kik lesoványodva, testileg lelkileg elgyötörve siettek 
helyet foglalni a hajó belsejében.

Ebben a szomorú élőképben a rózsás arcú Zepűr, 
fején kalappal, a forró nap ellen nyitott napernyővel, 
csinos, szép ruhában úgy nézett ki, mint egy európai 
kisasszony.

Zepűr nem kérdezősködött senkitől, de az 
indulásra kész tömeg közül sem mert senki közeledni e jól 
öltözött csinos, fiatal leányhoz érdeklődni: - Kit keres?

Mind a két fél hallgatva szemlélte egymást.
- „Áshen, Gárábed, Vártuhi, Anahid, és még sok 

sok nevet hallott Zepűr, köztük édes apja, édes anyja és a 
testvérei neveit is, de a melyek idegenek voltak.

Váratlanul egy öreg asszony e szavait hallotta:
-  „ Anaisz hozd ide a kasarat."
E név hallattára Zepűr szivét egy örömsugár 

hatotta át, ösztönszerűleg közeledett 'feléje. Milyen 
kimondhatatlan boldogság lenne kis húgát föltalálni! De 
szívét fájdalom szorította össze, mikor látta, hogy egy 
nálánál idősebb leány emeli föl a kosarat. Tehát ez nem 
lehet az ő kis testvére.

Nyitott iskola könyvvel kezében állt az út mellett 
Zepűr, mintha abból olvasna. A menekülők egyike 
kíváncsian közeledett Zepűrhöz megnézni, milyen 
könyvet olvas és meglepődve látta az örmény betűket; 
csodálkozva kérdezte az európai kinézésű Zepűrtől: 
„Kisasszony, ön is a menekültek közül való lenne?"

-  Nem. De apám, anyám és testvérem...
- Hová való kisasszony?
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-  Bardizági.
-  Várjon egy kicsit, nekem vannak Bárdizági 

ismerőseim, hátha tudnának valami hírt mondani 
hozzátartozóiról, s ezzel eltávozott.

Nem sokára két lerongyolódott emberrel tért
vissza.

-  Kisasszony a mi falunkból való? kérdezte egyik 
a kettő közül.

- Igen Patigián Leonnak laánya vagyok. Tud-e 
valamit felőlük? E szavakra a kérdezősködő egyszerre 
úgy elhalgatott, mintha megnémult volna, mire Zepűr, 
arcára tekintve, mindent megértett és keservesen zokogni 
kezdett.

-  Boldog vagy te kis leányom, szólt a másik, hogy 
sírni tudsz, mi már azt se tudunk. Ne búsulj, mert 
tudomásom szerint nagybátyád pár nap előtt 
Konstantinápolyba indult.

E hirre Zepűr sietett szedni holmiját, hogy az 
induló hajóval ő is útazhasson.

*  *
*

Konstantinápolyban a gazdag és általánosan 
ismert Ekszergyián családnál tálát otthonra Zepűr, hol a 
varrásban tovább képezte magát és az ismerős 
családoknál már munkát is vállalt.

Egyik nap elment nagy-bátyját meglátogatni 
Bárdizágba. A hosszú idő óta elhanyagolt úton alig birt 
házukra ráakadni. A kertjük csalánnal volt benőve;

- 5 2 -



csupán egy pár elsatnyult rózsát lengetett a szél.
-  „Zepűr, adj Anaisznak egy pár szál rózsát" 

vélte hallani.
Milyen boldogság lenne, ha Ő ezt valóban 

hallhatná! mekkora örömmel adná Anaisznak az összes 
rózsákat. De az anya nem volt sehol! A tyúkketrec is 
üresen állott.

1920. év nyarán Zepűr visszatérve Konstantiná
polyba, Besiktás kerületben egy örmény családnál varrt, 
kikkel szemben Derderjánék laktak. Járás kelés közben 
Zepűr és Anaisz többször össze találkoztak. Ki gondolta 
volna, hogy ők édes testvérek, mikor nem is hasonlítottak 
egymáshoz. Egyik szőke, másik barna.

Egyik nap egy fiatal ember jelent meg abban a 
házban, ahol Zepűr dolgozott.

- Kisasszony, -  mondta az ismeretlen fiatal 
ember -, itt a szemben lakó Anaisz említette, hogy neki 
volt egy Zepűr nevű testvére s miután nagyon ritka ez a 
név és önt is Zepűrnek hívják, eljöttem érdeklődni, hogy 
önnek volt-e Anaisz nevű testvére?

- Anaisz!? az én kis testvéremnek neve!
Kérem önt, ha teheti, szíveskedjen összehozni bennünket.

Pár perc múlva Anaisz jött.
- Hova való kisasszony? kérdezte Zepűr minden 

lelkesedés nélkül.
-  Én úgy tudom, hogy Trabizont-i, de szüleim 

azt mondják, hogy Rodostó-i.
Zapűr erre még jobban elcsüggedve, folytatta:
-  Volt-e magának Zepűr nevű testvére?
-Igen kisasszony, testvéreim közül erre az egy
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névre emlékszem csak. Jól tudom! édes anyám Zepűrnek 
hívta testvéremet.

-  Milyen volt a házuk, volt-e kertjük?
- A mi házunk egy patak mellett volt, éjjel nappal 

folyton csobogott a víz. Kertünk is volt, udvarunkba 
tyúkok is voltak. Nagyon jól emlékszem kisasszony, ami 
kertünkben rózsák voltak -  Piros és fehér rózsák.

Abban a percben, mikor Anaisz beszélt, 
Zepűrnek eszébe jutott, hogy egyik nap kis testvérére 
annyira haragudott, hogy kezét egy tövissel megszúrta.

-  Kisasszony, folytatta Anaisz, néha-néha 
eszembe jut, hogy testvérem tövissel szúrta meg kezemet.

Tovább nem hallgatta Zepűr, karjait széttárva 
keblére ölelte Anaiszt, így kiáltva fel:

-  „Én vagyok, én vagyok testvéred: Zepűr!"
A két testvér összeölelkezett, a jelenlevők pedig a 

meghatottságtól sírtak.

* *
*

Derderján hamarosan meghallotta, hogy 
ismeretlen kisasszony, Zepűr nevű bárdizág-i lánya az ő 
Anaiszének mindenáron nénje akar lenni és így 
próbálkozik megzavarni az ő csendes hajlékát.

Elhatározta, hogy abból a házból elköltözik, és 
így Besig-tasból Kumkapú területére ment.

Zepűrnek sikerült két hét múlva újra feltalálni 
kis testvérét.
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Derderján erre annyira bosszús lett, hogy 
elhatározta végkép elhagyni Törökországot, nehogy 
Anaiszt elvegyék kezéből.

Egyik nap, mikor Zepűr Kum kapúba ment hogy 
meglátogassa testvérét, a háziasszony azzal fogadta, hogy 
Derderjánék elútaztak Bulgáriába. ~

*  *
*

1921. elején Bukarestbe voltam mint tanító, egy 
ősz hajú, közép termetű apa 12 éves leánykáját hozta 
beíratni az iskolába, kinek Derderján Anaisz volt a neve.

Kedves, szimpatikus arcú, jó megjelenésű 
gyermek volt, ki a többi között úgy nézett ki mint egy 
mezőn felejtett üvegházi virág.

Anaisz elbeszélte, hogy a perai apácák nevelték, 
hol egy kicsit franciául is megtanult.

Farsangi szokás szerint a gyermekek egy 
színelőadásra készültek. Mikor a szerepeket kiosztottam, 
az árva leány szerepét olyannak kellett adjam, kinek apja, 
anyja van és egyúttal gazdag.

Anaisz volt a kiszemelt. Első perctől kezdve 
örömmel tanulta szerepét.

De milyen csoda!?, másnap az engedelmes 
Anaisz szerepét visszaadta mondván könnyes szemmel:

- „Édes anyám nem engedi árvát játszani a 
színpadon."

Furcsa gondolat, egy talány volt ez nekem, mert 
én nem tudtam, hogy Anaisz az én falumból való,
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szomszédom leánya, kit ismertem nyolc évvel ezelőtt, 
mikor még toporzékolva kérte a rózsákat testvérétől.

Nem tudtam, hogy nevelő anyja Derderjánné s ő 
tiltotta meg az „Árva vagyok" cimű vers elszaválását.

Ebben az időben én szerkesztettem „Mászisz" 
című heti lapot. Valamelyik Anaisz kért, hogy e lap útján 
keresem meg az ő Zepűr nevű testvérét.

Vezeték nevét nem tudta megmondani s így nem 
tehettem eleget kérésének.

* *
*

Egy múlva 1922-ben, mikor a szövetségesek 
átadták Konstantinápolyt Kemál basának, az örmény nép 
nagy része, különösen a gazdagok, elhagyták 
Konstantinápolyt. Az Ekszergyián család is azok között 
volt, kik Bukarestbe költöztek.

Ékszergyánné többször írt Zepűrnek, hogy ő is 
költözzön oda, mert ott a sok örmény családnál lehet 
munkát kapni. Minden levelében azt is írta, „remélem itt 
megtalálod elveszett testvéredet."

Zepűr Bukarestbe való megérkezése után, 
vasárnap az örmény templomba ment; remélve hogy ott 
megtalálja elveszett hugocskáját; és az nap 
megismerkedett az óvónővel.

Egy hét múlva ismét elment a templomba.
Mise után az új barátnő, óvónő ajánlotta, hogy 

menjenek együtt a szülők gyűlésére az iskolába.
Zepűr örömmel fogadta az ajánlatot. A gyűlés
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folyamán e szavakat hallatta Zepűr: „A szó most 
Derderján-é", mondta az elnöklő igazgató.

Zepűr szemeit nagyra nyitva, arcát arra 
fordította, hogy lássa vájjon ez a Derderján a kit ő ismer?

Derderján, aki ősz hajú, telt arcú körülbelül 50 
éves volt, felállt és beszélni kezdett:

- A mi leánykánk Anaisz...
Most már semmi kétség! Anaisz Bukarestben 

van. Zepűr ha nem tudott volna magán uralkodni, 
Derderján elégetette volna magát és úgy könyörögte
volna ki Anaisz testvérét.

De parancsolt érzéseinek; hol elpirult, hol 
elsápadt s várta, hogy a gyűlés véget érjen. Mikor 
Derderján távozott. Zepűr bizonyos távolságban kísérte, 
így megtudva melyik utcába és melyik házba lakik.

Másnap Zepűr elment az iskolába. Ott az 
igazgatónak elmondva mindent kérte, hogy 
hugocskájával találkozhasson.

- Ez lehetetlen, kisasszony, mondta az igazgató. 
-  Ha valóban Anaisz testvére, tessék Derderjánékhoz 
menni és ott felkeresni.

-  De igazgató úr! ha Derderján megtudná, hogy 
én nyomára akadtam, más városba menne lakni, azért, 
hogy én örökre elveszítsem egyetlen kincsemet, aki az 
elmúlt szenvedések kárpótlása lenne. Engedje, hogy csak 
egyszer láthassam, magam hogy ölelhessem és ez által 
enyhítsem azt a szörnyű fájdalmat, mit hozzámtartozóim 
elvesztése okozott.

A Zepűr szemiből hulló könnyek az igazgató 
szemeit is megnedvesítették.

- 57 -



- Csak egy módja van ennek. Ki küldöm Anaiszt, 
egyenkötényben piros pántozással, fehér arcú kis leányka, 
pohár a kezében, igyekszik a kút felé. Anaisz volt! Hogy 
megváltozott! Nem is ismerte volna meg Zepűr, ha 
valahol véletlenül látja meg.

Anaisz észrevéve, hogy idegen van az udvarban, 
lépteit meglassította és kérdezte az idegen nőt:

-  Vizet akar inni kisasszony? - de úgy érezte 
mintha már látta volna ezt az arcot.

Az igazgató és két tanító az iskola ablakában 
figyelték, hogy milyen lesz a találkozása a kis testvérnek.

-  Nem ismersz meg engem Anaisz? kérdezte 
Zepűr kezét kezébe véve.

- Nem ismerem kisasszony, de mintha valahol 
már láttam volna. Nem egészen ismeretlen.

- Testvéred vagyok Anaisz! ah... nem emlékszel 
reám... a mi házunkra... kertünkre... rózsáinkra, a fehér 
és piros rózsákra...?

-  A rózsák...! a rózsák! - ismételte Anaisz és a két 
testvér a kút mellett öröm könnyek között ölelte át 
egymást. Zokogásuk egybe olvadt a viz csobogásával. Túl 
az iskola ablaka mögött az igazgató a két tanítóval szintén 
könnyezett mint a megbüntetett gyermekek, annak a 
megható képnek a láttára, mit a két testvér mútatott az 
iskola kútja mellett.

* *

*
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1925 év nyarán, egy ismeretlen írású pár sor 
hívott engem Ekszegyián házába.

Elmentem. Ott egy alacsony, barna kisasszony 
fogadott, aki Zepűr Patigján néven mútatkozott be.

-  Vájjon falumbeli-e a kisasszony? kérdeztem.
- Igen és szomszéd is -  válaszolta.
-  Mióta van itt Bukarestben?
-Két éve.
-  Csak most jutottam eszébe?
- Sajnos, csak most, mikor már készülök Párizsba 

költözni. Most is nagybátyám hívta fel a Tisztelendő úrra a 
figyelmemet, aki utolsó levelében azt írja: „ott van a mi 
falunkbeli és a ti szomszédotok Bodurián tisztelendő, ő 
megmondja, hogy hol lakik az én jó barátom Gárábéd."

Később Zepűr folytatta:
-  Ismeri a Tisztelendő úr Anaisz Derderjánt?
- Hogyne, 1921-ben az én tanítványom volt, a 

legjobb nevelésű és legszorgalmasabb növendékem, 
rodostói.

-  Nem, ő nem rodostói, ő az én kis húgom.
Mire én csodálkozva néztem őket, ekkor Zepűr 

megismertette történetét.
- Én, folytatta Zepűr, két esztendeje itt vagyok és 

minden héten kétszer az iskolába mentem és ott 
találkoztam Anaisszal. De, mert Párizsba megyek, 
bátorkodtam kérni Derderjánt e szavakkal:

-  „Tisztelt úram, én ide is eljöttem az én húgom 
megkeresni; ő maguk fogadott gyermeke marad, mert 
édes szülők szeretetével szerették őt. Kérem ne 
kételkedjenek, nekem nem szándékom elvinni őtet."
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- így, most szabadon találkoznak?
- Igen, és csütörtökön este az állomásra fog 

kísérni engem.
A megnevezett napon, este én is az állomásra 

mentem, hogy búcsút vegyek Zepűrtől és egyben lássam, 
hogy a két falumbeli testvér, -  kiket megismertem 
1909-ben a rózsák között és most idegen csillagok alatt, 
hogy vállnak el egymástól?!

Egyet füttyentett a mozdony. Zepűr, mikor 
utolsó búcsú csókját adta húgának, Anaisz egy szép 
csokrot nyújtott neki.

Illatos, piros és fehér rózsákat, éppen olyanakat 
mintha azok volnának, melyek egykor az ők kertjükben 
nyíltak. Ezek is, mint azok, tövissel voltak megrakva.

Zepűr és Anaisz forró könnyek között utoljára 
őlelték egymást. Én, e megható búcsúzás láttára, 
könnyeimet visszatartani nem tudván, a sötétbe vonultam 
s onnan szemlélve a két testvért magam előtt láttam, 
szomszédom házát, benne a szép, nagy családdal, 
melyből a kegyetlen sors csapása folytán csak ez a két 
leáyn maradt, akik most talán örökre búcsúznak 
egymástól.

Utolsót Rittyentett a vonat, mely Zepűrt Páris 
felé röpítette. Anaisz pedig hazafelé indult, második 
otthonába, ahol igaz, voltak szerető jó szülők, de lelke 
sokszor visszaszált régi hajlékába, a szép fehér és piros 
rózsák közé, melyek nagyon hiányoznak neki.
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AZ UJ MÓZES
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AZ ÚJ MÓZES

Egy esős napon, mikor Armedán utcáin senki 
sem járt, három tele zsákkal terhelt ló állott kimerültén 
megázva a város egyik legszebb háza előtt. A lovas egy 
sánta ember volt, ki a kapun bezőrgetett. A háziasszony 
leányával együtt sietett e váratlan vendég fogadására.

A vendég nem idegen. Köszönés után kérdezte 
az asszony:

-Tőle van?
- Igen, levelet is hoztam, válaszolt a férfi és át 

nyújtotta azt.
A leány türelmetlenül kapott a levél után és édes 

anyjával együtt a mellék szobába távozott. Az ember 
pedig ezalatt levette a zsákokat, a lovakat elhelyezte az 
istállóban és mint a családnak régi ismerőse tért be a 
szobába.

„Kedves feleségem,
Megint küldök hat zsák lisztet a konstantinápo

lyi nullás lisztből. A cél közeledik, gondoskodnunk kell, 
hogy semmibe hiányt ne érezzünk. Juttas belőle 
testvéreinknek is, mert azt beszélik éhínség fog 
következni...

Férjed."

Krikor effendi volt a levél írója. Ki nem merte 
volna őt, a város legelőkelőbb és leggazdagabb emberét és 
a legszebb háznak tulajdonosát? A bárdizági felsőbb 
iskolában végezte tanulmányait és ezért angolul is tudott.
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Többen csodálkoztak azon, hogy tanult és 
gazdag ember létére, hogyan hagyhatja el családját, 
hazáját és mint vándorló, tengeti életét a stámbuli 
„hán"-akban.

Krikor effendi felesége egy szép reggelre ébred 
fel; milyen ragyogóan kelt fel a nap a házukkal szemben 
lévő zöld dombocskák fölött, mintha a tegnapi nagy eső a 
napot is felüdítette volna, oly tiszták és csillogók voltak 
sugárai.

A háziasszony a jövevényt is sietett felkelteni. 
Sábinkáráhiszarból gyalog érkezett ember annyira ki volt 
fáradva, hogy a keltegetésre sem akarta szemeit felnyitani; 
de mind hiába, csak felkellett kelnie, mert már kora 
reggeltől sok teendő várt rá. Többfelé darabolt és ruháiban 
elrejtett levelet kellett a címzetthez juttatni.

Simon, a kinek e titkos levél szólt, nemsokára 
jelentkezett és Krikor effendi feleségénél. Együttesen 
nyitották ki a zsákokat.

-  Milyen szép liszt, mondták elragadtatással.
Egy kicsitt bennebb az asszony keze valami 

kemény tárgyat érintett; nem ijedt meg, mert nem először 
talált ilyen dolgokat a Konstantinápolyból érkezett liszt 
között.

A csomag újságpapírba volt göngyölve, melynek 
tartalmára nem voltak kiváncsiak, hiszen tudták mi van 
benne: vagy revolver, vagy golyó.

Most pedig, kedves olvasóm bizonyára nem 
fognak csodálkozni azon, hogy Krikor effendi, mindent 
odahagyva, miért tengeti életét stámbuli hánokba?

A vidéki örmény ség torkig volt már a törököknek
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és a kúrdoknak fosztogatásaival, legnagyobb kincsüknek, 
becsületüknek legázolásával és ezért az ifjúság egyetlen 
mentőjéhez, a fegyverhez nyúlt, ezen kincsük 
megvédelmezésére.

Hencságján párt volt az első felkelő szervezkedő 
csoportnak a neve; és Krikor effendi is mikor a bárdizági 
iskolából hazaérkezett, nemcsak magát íratta be a pártba, 
hanem az összes ismerőseit is és igyekezett mindenkinek 
fegyvert adni kezébe.

Krikor effendi a stámbuli tartózkodása alatt, több 
pénzt küldött sánikáráhiszári társainak, hogy fegyvert 
vásárolván liszttel telt zsákokba rejtve, küldjék §1 az 
ármedáni örményeknek.

Ezen a napon kiürültek és mikor a sötétség leplét 
kezdte a városra borítani, a vendégek mind egyike 
fegyverekkel megrakodva titokban egyenként távoztak 
Krikor effendi házából.

* *

*

Az 1914. év nyarán Ármedánban azt kezdték 
suttogni, hogy megkezdődött a világháború.

Krikor effendi dacára annak, hogy második 
leányának, Nártuhinak, első gyermeke született, mégsem 
tért haza.

Milyen bájos kis unoka! mikor a kreol arcából 
kiragyogó két szép szemét kinyitja, mintha a kék ég 
csillagai tündökölnének. A neve is Áréválujsz (Napsugár) 
Egy keresztszülő sem adott még ilyen találó nevet.
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Telnek a napok, Napsugár mindig kedvesebb és 
bájosabb lesz.

A világháború folyik tovább, mikor a kis 
Napsugár tipegni kezd. Az ármedáni fiatalságot 
fegyverbe szólítják.

A török is belevegyül a nagy háborúba, Sokan az 
örmények közül nem akarnak a török hadseregben 
szolgálni, azért csoportosan a hegyek között bujkálnak. 
Egyszerre jön a hír, hogy több városból internálták az 
örményeket.

A nép a bizonytalan jövőtől való félelmében 
reszketett.

Kriker effendi felesége nem tudta, hogy mit 
tegyen? Idősebb veje még a tavasszal Amerikába ment és 
fiatalabb vejét - Napsugár papáját - besorozták; az ő férje 
még mindig nem tért haza.

Egy szerencsétlen pénteki reggelen, mikor még 
senki sem járt, az utcán, egy pár dobos nagyhángon 
hirdette Ármedán utcáin a műdür (szolgabíró) rendeletét: 
Minden bútort el kell adni, mert három napon belül 
távozni kell e helységből.

Máriám, Krikor effendi felesége, az összes drága 
bútorait eladta s a pénzt aranyra váltva ővekbe rejtette s a 
család minden egyes tagjának derekára a ruha alá fűzte. A 
leggazdagabb öv Napsugárnak jutott.

A következő hétfői reggel az ármedáni nép 
könnyezve hagyta el otthonát;.azon a napon érkezett a hír, 
hogy a kis Napsugár édes apját kivégezték. Még voltak 
könnyei az ármedáni menekülteknek, mert a két órát tartó 
útjukat örmény könnyekkel áztották.
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A csendőrség engedélyt adott, hogy a 
menekülők a völgyben sátrakat állítsanak fel és ott töltsék 
az éjszakát.

Másnap reggel alig pirkadt a hajnal, a nép 
lebontotta a sátrakat és kénytelenül folytatta az útat.

Az Eufrat egyik ága mellett fekvő Hászánábád 
községbe érkeztek. Az ottani örmény ség már hét nap előtt 
útra kelt. Alighogy az ármedáni tömeg a községbe 
érkezett, a csendőr parancsnok kiadta a rendeletet, hogy a 
férfiakat kezükbe fogva a fákhoz kötözzék.

Hiába sírt a nép sé kérte a parancs elengedését.
-  „Addig míg a 12 örmény szökevény elő nem kerül, egyet 
sem szabadítok", mondta a parancsnok.

A nép pénzt gyűjtött és átadván a 
parancsnoknak egy pár órával meghosszabította a halálra 
ítéltek életét.

Megint útnak indultak és az Eufrat folyó partjára
érkeztek.

Az Eufrat hullámai milyen haragosan 
hömpölyögtek tova! És a nép, hogy remegett mikor látta, 
hogy az Eufrát felzavart hullámai gyermekeket, 
felnőtteket sodornak magukkal, kik Isten tudja honnan 
jönnek és hova mennek? Egy bizonyos: örmény hullák 
voltak.

A csendőr parancsnok megfelejtkezett a tegnap 
kapott sok véres aranyról.

- Letelt a terminus! kiáltotta és parancsot adott a 
férfiak lemészárlására.

Az asszonyok, leányok a csendőrök lábaihoz 
borulva s azt ölelve, készek voltak mindenüket, még
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becsületüket is feláldozni, hogy férjüket, apjukat, 
testvérüket megmentsék.

Mikor menekültek szerencsétlen tömege az élet 
és becsület harcát vívták önmagukkal, egy ősz szakállas, 
tiszteletre méltó öreg, egy magasan kiemelkedő kőre állva, 
mellén az Evangéliummal, jobb kezében a megdicsőült 
kereszttel, megható hangon kiáltotta:

-  Szeretett híveim...!
S e szóra minden arc, még a török csendőrök is 

feléje fordultak.
Mintha szt. Leontnak* élő képe lett volna, ráncos 

arcából lecsüngő hófehér szakálla befödte szélles mellét. 
Hangjára sóhaj és zokogás egyszerre megszűnt. Armedán 
buzgó papja volt, Erevum főtisztelendő plébános úr. A 
népnek igazi apja; ő keresztelte a körülötte álló fiatalokat, 
sokakat ő adott össze.

A lelkész mikor látta, hogy mindenkinek szeme 
rá van irányítva, úgy meg volt hatva, hogy a levegőben 
tartott szent kereszt reszketett kezében.

Újra az Eufrát felé fordúlva ismételte:
- Szeretett híveim! Ezzel a vizzel kereszteltelek 

és ezzel az Úr keresztjével áldottalak meg titeket. Úgy 
éltetek mint igazi keresztények, hogy a mennyei őrök 
boldogságot elnyerjétek. Ne tagadjátok meg a keresztet és 
ne áldozzátok fel becsületeteket! A mi őseink semmibe 
sem vették a kard és tűz kínzásait. Inkább válasszátok a 
vízbe dobást mint a szent kereszt megtagadását.

* szt. Leont örmény főpap, ki 450-ben a perzsák elleni vallás 
háború vezetője volt.
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Erre a csendőrök korbáccsal rohantak Dér 
Erevum papra s hátán úgy csattogott a korbács, hogy a 
magaslatról a hol állott, leesett.

- Te pap! megölünk téged, - kiáltották vad 
tekintettel kízói.
, -  Készen vagyok a halálra, válaszolt a nagy hitű
lelkész széttárván mellét a tovább ütésre.

Egyik katona hozzá ugorván kitépte szakállát, a 
másik korbáccsal végigvágott fején, a többiek kardot 
rántva rárohantak, a nép pedig olyan hangos sírásba tört 
ki, hogy elnyomta a haragos Eufrát erős hullámzását.

Mialatt a papné elájulva összeesett, egynéhány 
fiatal lány kormolásra készen indult a csendőrök felé, kik 
ez ők szeretett lelkipászterukat meg akarták ölni. Erre a 
százados kiadta a mészárlásra a parancsot.

Dér Erevum, Armedán plébánosa, kereszttel a 
mellén, vérbe borítva, utolsó erejét összeszedve, 
nagynehezen felemelkedett és így szólt:

-  Bátorság kedves híveim! én őseink hitéért 
meghalva előre megyek, jöjjetek utánnam!

Örmény fejek a földre esnek; öregek, szüzek, 
gyermekek fejei. A kivégzett hulláktól patakokban folyó 
vér, vörösre festette az Eufrát hullámait.

Kardok csattogása és haldoklók hörgése között 
haját tépve, megőrülve futkosott az ármedáni harangozó, 
hol az égre, hol az Eufrát folyóra tekintve, öklét az ég felé 
rázva kiáltotta:

-  Hiába szolgáltam Neked, megcsaltál engem! 
Házugság volt a kereszt és az evángélium. A törökök 
Alláhja legyőzte a mi Krisztusunkat!
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És a legöregebb egyháztanácsos, ki nagyon 
vakbuzgó volt és sem reggel, sem este nem hiányzott a 
témplomból, úgy káromkodott, hogy a körülötte lévők 
borzalommal és félelemmel eltelve dobták magukat az 
Eufrát hullámaiba.

Krikor effendi felesége Máriám, végső 
elkeseredésében unokáit dobta az Eufrát hullámaiba. Még 
csak Napsugár volt hátra, ki a szivet facsaró jajgatások és 
zokogások között kedvesen mosolygott nagyanyjára. A 
nagymama egy párszor meg is próbálta a vizbe dobni, de a 
kis lány játéknak vette az egészet és hangosan nevetett.

Egyszerre a mészárlást beszüntették; a véres 
kardokat a hüvelybe dugták, de erre a nép még jobban 
elszomorodott. Azon a napon, mily édes volt a halál!

Krikor effendi nagyobbik leánya Galamb, mikor 
meglátta apósának és anyósának holttestét, mint egy őrült 
rohant az Eufrát hidjára s onnan a folyóba vetette magát. 
Mikor ezt az édes anyja meglátta, a kicsi Napsugár két 
szemét megcsókolva, a többiek után őt is a vízbe vetette. 
Nártuhi észre véve, hogy Galamb testvére sekély vízben 
merült el, mutatta anyjának és mondta:

-  Anyám! mi itt ugorjunk bele, mert erre elég 
mély a víz.

Mikor ugrásra készen voltak, a bujdosó 
katonaszökevény ismerősei rántották a partról és mások 
siettek Galambot kimenteni; azalatt pedig a kis Napsugár 
a hullámok által tovább sodortatott.

Mikor a nagymama vízbe dobta unokáját, az egy 
ágon fenakadt, mely mint egy kéz úgy tartotta a kis 
gyermeket, mintegy átölelve őt; alig haladt egy keveset,
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egy nagy kő megakadályozta a tovább jutást. Attól nem 
nagyon messze egy kis kúrd falú feküdt. Az Eufrát partján 
egy asszony legeltette nyáját, kinek tekintete már elfáradt 
a sok hulla nézésében. Egyszerre csak azt látta, hogy egy 
nagy kő mellől egy mosolygós arcú kis gyermek tekint az 
ég felé.

Hat éve már, hogy asszony volt, de még nem volt 
szerencséje, hogy anya lehessen.

„Milyen szerencse, gondolta magában a fiatal 
asszony, a hullámok megmentették az ártatlan kicsinynek 
életét, nekem kötelességem magamhoz venni és anyja 
helyet anya lenni.

Ez a sötétben felnőtt és élt kúrd asszony, mint a 
régi Faraó leánya Mózest, úgy szabadította ki az Eufrát 
hullámaiból a kis Napsugárt.

Ez a másfél éves kis leányka, mikor a fiatal 
asszony ölébe került, két kezecskéjével nyakát átölelve 
boldogan nevetett rá.

E kedves perc elég volt arra, hogy a kúrd asszony 
megszeresse mint sajátját s a gyermeket magához szorítva, 
forró csókokkal halmozta el ezt az ismeretlen „giávur" 
leánykát.

Mikor az asszony a Napsugár megázott ruháit 
levetette, csodálkozással vette észre a rajta lévő arannyal 
teli ővet. Megrémült, ijedten körül nézet, vizsgálódott, de 
a hullámok között lévő holttestek vakok voltak.

A kúrdné megnyugodva bontotta ki az övét és 
megszámlált 50 darab aranyat.

- Ki tudja, melyik szerencsétlen anya kötötte 
gyermekének derékára ezt a pénzzel télé övét, - gondolta
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magában.
Alig telt bele egy óra, Napsugár ruhái meg voltak 

szárodva. A fiatal asszony előterelte a nyáját és megindult 
most már az ő kis lányával ölében, hazafelé. Férje már két 
honapja katona volt. Otthon örménygyűlölő vén anyósa 
volt, kinek az a korai hazatérés nem lévén ínyére s látva, 
hogy juhai sincsenek jóllakva, haragosan kérdezte 
menyét:

-  Mi történt? ki ez a kicsi?
Napsugár pedig mintha csak az ő nagymamája 

volna, két kezét felé nyújtva, kacagva kiáltotta:
-  Mama, mama!
Az öreg asszony szigorúan összeráncolt 

homlokkal vizsgálta a gyermekét és mondta:
-  „Giávur" (keresztény) kölyke!
Napsugár erre még jobban nevetett és még 

hangosabban kiáltotta:
- Mama, mama!
Erre a szigorú arc megenyhült és meleg hangon

így szólt:
- Milyen szépek a szemei!
Ekkor a fiatal kúrdné fellelkesülve anyósa 

kezébe tette a kis lánynál talált pénzt s így szólt:
- Alláh adott nékünk gyermeket is, pénzt is.
- Mama, mama! ismételte Napsugár.
Az öregasszony, hóna alá szorítva a pénzes övét, 

ölébe véve a kis lányt s két arcát meg c sókolva mondá:
-  Édes kicsi unokám Házre!
Attól kezdve Házre név alatt nőtt fel Napsugár a 

kis kúrd házacskában.
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Mialatt Napsugár a különös véletlen folytán a 
vízből megmenekült és a kúrd házban menedéket kapott, 
azalatt édes anyja és nagymamája a szenvedések súlya 
alatt nyögtek.

Azon este, mikor Máriám azt a szomorú hirt 
kapta, hogy Bárszám öccsét meggyilkolva találták, 
leányával együtt odasietett.

Bárszám vérbe borúivá feküdt a földön s mikor 
ezt meglátta felesége, gyermekeivel együtt a vizbe dobta 
magát. Máriám testvére holttestére borúivá keservesen 
zokogott, s egyszerre karjánál fogva felemelték a 
csendőrök és őt megfenyegetve így szóltak:

- A te férjed Amerikából pénzt kapott, azzal 
fegyvereket vásárolt és hazaküldte. A hatóságok ezen 
fegyverek kiadását követelik.

Máriám minden félelem nélkül válaszolta:
- Nincs tudomásom se pénzről, se fegyverekről.
- Gondold meg jól a dolgot, add elő a 

fegyvereket, ha leányaiddal együtt élni akarsz.
- Ismétlem a mit mondtam, felelt újra Máriám 

nagy bátorsággal.
Ekkor odaszaladt egy kis fiú és Máriámot 

átölelve mondta:
- Néném! anyám és testvérem a vízbe fulladtak, 

csak én menekültem meg; bárcsak én is velük haltam 
volna meg.

Ez volt Bárszámnak legkisebb fia Tatul, aki okos 
és élénk gyermek volt.

A csendőrök félrelökték Tátult és Máriámhoz 
fordulva kiadták a parancsot:
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- Ma éjjel ebben a sátorban fogtok aludni, holnap 
reggel Armedánba viszünk, hogy a fegyverek rejtekhelyét 
megmutassátok.

A két asszony testvér, Nártuhi és Galamb, 
könnyes szemmel feküdtek le egymásmellé. Tatul pedig 
nénjéhez bújt. Az éj minden szomorúságával a sátor alá 
helyezkedett, ahol ezen szerencsétlen család pihent. Tatul 
látta, hogy nénje nem alszik és a fiatal asszonyok folyton 
sóhajtoznak, kérdezte:

- Néném, miért nem alszol?
Máriám a Tátul füléhez hajolva mondta:
- Fiam, tőlünk fegyvereket követelnek a mi 

nincs... holnap minket is kivégeznek.
- Akkor fussunk el innen!
- Kint vannak a csendőrök!
Tatul szó nélkül eltávozott nénjétől és kevés idő 

múlva megszólalt:
- Mindjárt visszatérek és ezzel kiment. Kint a 

sötétség nehéz szárnyait ráterítette e sátorra és az Eufrát 
hullámaiban a tova hömpölygő hulla tömegre.

Máriám hánem sátora mellett, a fegyvert 
követelő csendőrök jóízűen horkoltak.

Tátul visszatért és ismét nénje füléhez hajolva
mondta:

- Keljetek fel, fussunk innen, a csendőrök mélyen 
alusznak.

A fiatal asszonyok a kemény földről felugorva
monták.

- Menjünk anyám! jobb az Eufrátba ugrani.
Az anyjuk is felkelt és mind a négyen nesztelen
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léptekkel osontak ki a sátorból.
Nem messzire egy ember árnyékát vették észre, 

mi e mindannyian megremegtek. De félelmüket 
megnyugvás váltotta fel, mikor György szomszédjuk 
hangjára ismertek.

- Hova indultatok ebben a sötétben? kérdezte
György.

- Véget vetni életünknek.
-  Jöjjetek énutánnam, felmegyünk a hegyre.
Az öreg asszony egy kis gondolkozás után azt

mondta:
-Jobb meghalni.
-  Nem néném, replikázott Tatul, ott a hegyen a 

mi rokonaink vannak, menjünk hozzájuk.
Csak Nártuhi ellenkezett, mert eszébe jutott a kis 

Napsugár, ki az Eufrát folyóba pusztult s ő szivesen halt 
volna utánna.

Galamb, húga karját megfogva átvezette az 
Eufrát hídján.

Az Eufrát hullámai ebben a sötétségben vajon 
Napsugárnak altató dalt mondanak-e vagy sírtják?

Nártuhi ettől az ismeretlen énektől újra izgatott 
lett és néhány sóhajtás után összeesett.

Az édes anyja Galambbal feldőrzsőlte a 
szerencsétlent, egy kis vizet adtak neki, mire magához tért 
és egy kis erőt érezve, folytatták kálvária útjukat.

Szapora léptekkel siettek Tatul után, míg 
eljutottak egy hegyi patakhoz. Keleten a hajnal pirkadni 
kezdett, mikor György mondá:

- Ne menjünk tovább, itt e barlangban
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rejtőzzünk el estig.
A tanácsot elfogadtak és estig a barlangban 

pihentek. Mikor felébredtek a napsugarak a víz tükrén 
táncoltak és ebből gondolták, hogy már dél van; de 
Nártuhi még mindig aludt.

Tatul titokban kiosont a barlangból és a bokrok 
között bújkálva átment a szomszéd hegyre, hol az 
ármedáni felkelő ifjúság rejtőzködött.

A barlangban egyszerre mindenki Nártuhi felé 
fordult, ki álmában két karját kitárva, mosolyogva így 
szólt: - „Gyere, gyere kicsi Napsugárom, én vagyok, a te 
édesanyád."

Máriám látta, hogy álmába indulni készül és 
ekkor már fel is ébredt a szerencsétlen anya. Csodálkozva 
tekintett körül és mondá:

- Itt vagyunk? én az Eufrát partján voltam! 
Milyen szép volt a kicsi Napsugár! Milyen édesen mondta; 
„mama, mama" és két kezét, hogy nyújtotta felém, hogy 
szabadítsam ki a vízből! Igyekeztem kiszabadítani és 
megölelni őt. Oh miért ébredtem fel?

- Most ő boldog, az égbe szállt és angyal lett 
belőle. Milyen vétke volt annak a gyermeknek, hogy 
velünk kellett szenvednie? mondta Máriám.

Nemsokára visszatért Tátul, mint Noé 
bárkájának galambja, örvendetes hírt hozott, hogy 
rokonaik nem messze, a hegyek között vannak.

Alig hogy a sötétség leereszkedett, Máriám 
öveivel útra kelt. A hegy tetejéről szemükbe tűnt Ármedán 
szülőhelyük és látták, mint a katonák és torok nép égő 
fáklyákkal kezükben házról házra járva fosztogatnak.

- 76 -



György egy szikla hátára leültette az 
asszonyokat mondván:

-  Várjatok itt, a meddig vissza jövök, én haza 
megyek és az elrejtett fegyvereket elhozom.

Csaknem reggelig vártak étien, szomjan. Nagy 
örömmel fogadták Györgyöt, ki a sok felszereléstől alig 
birt mozogni.

Alig hogy a felkelő nap bearanyozta a szemben 
fekvő hegyeket, egyszerre Tatul felkiáltott:

- Néném, nézd a barlangból kibújt egy fej.
Mindenki a Tatul ujjával mútatott irányba

tekintett, tényleg láttak egy ismeretlen fejet.
-  Bizonyára a mi hőseink egyike, siessünk oda, 

mondta György.
Mikor a barlang közelébe értek, gyorsított 

léptekkel siettek előre, hogy nem ellenség közeledik-e.
Ismerős fiatal ember volt a barlangban. Máriám 

megjelenése derűt hozott közéjük.
E kis csapat vezére volt Kurken, Tatul 

nagybátyja, kinek térde szerencsétlenül meg volt 
sebesülve és e miatt ágyba fekve adta a parancsot.

A kis Tatul bátor szívvel vakmerő léptekkel, 
tűzbe-vizbe készséggel indult a bátyjától jött parancs 
szóra.

A kis háztartás vezetése, mosás, főzés és egy 
most állított kis kemencében sütés, a nők feladata volt.

Néhány hónap telt el így a hegyről hegyre való 
vándorlásban és közben a török katonákkal való csatában.

Egyik este mikor Máriám gondtelt fejét kezére 
támasztv a ült Kurken mellett, szólt Tatul:
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- Néném, én ma éjjel elmegyek a ti Sábán 
szomszédotokhoz és ott szolgának állok be.

- Nem fiam, mi nálad nélkül nem maradunk.
- Engedd, hogy menjek meglátod jó lesz.
Ez este Tatul eltűnt.
Sábán Máriámnak török szomszédja volt. Fiatal 

korában Krikor effendi apjánál volt alkalmazva, ki nagyon 
sok jót tett vele és ezért e család iránt mindig hálás volt.

Sábán felesége mikor meghalt egy Agn-i özvegy 
asszonyt vett feleségül a nélkül, hogy kényszerítette volna 
a keresztény vallás elhagyására.

Ez a házasság áldás volt az akkori örményekre, a 
kik ebben a nehéz időben segélyért hozzá fordultak.

Egyik este mikor Sábán agha a megmenekült 
örmény leányokkal vacsorához ült, hallotta, hogy a kapun 
valaki csendesen kopog.

-  Megint a tieid közül kell valaki legyen, mert 
félelemmel kopog, szólt feleségéhez.

Az asszony sietett fogadni az ismeretlen 
vendéget.

-  Ah! te vagy Tátul, honnan jössz ily későn, 
mondá, úgy hogy a bennülők is meghallották.

-  Nénémtől jövök, üdvözletét hoztam.
Sábán örömének nem volt határa, Bárszám 

barátjának ezt a kis fiát nagyon szerette.
Tátul alig hogy a szobába lépett, a leányok 

felugráltak az asztal mellől és „Tátul, Tátul" kiáltva sírva 
hozzá sietek.

- Miért sírtok?
-Milyen öröm lenne, ha a te Szátennővéred
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is közöttünk lenne.
- Hagyan, nővérem él?
- Igen él, őt is a hullámok közül mentettük ki és 

Szevázig együtt is voltunk s miután ő volt közöttünk a 
legszebb, az ottani csendőr őrmester háremébe vitte.

Tátul arcát kezébe rejtve keservesen zokogott és 
kifelé indult.

- Hová így Tátul? kérdezte Sábán agha.
- Megyek, kiszabadítom Száten nővéremet. Jobb 

lett volna az Eufrátban elpusztulnia, minthogy erre a 
sorsra jusson.

- Ülj le csendesen fiam! Sziváz város nincs 
szemben velünk, négy napi út. Arra felelj, honnan jösz?

-  Máriám hánemtől üdvözletét hoztam.
- Mit beszélsz, ők élnek, hol vannak?
- Nem mondom meg hol vannak, csak azt tudd 

meg, hogy élnek és éheznek.
Rögtön Sábán két nagy kenyeret és sok 

élelmiszert összecsomagolt, Tátulnak adta, hogy vigye 
hozzátartozóinak.

- Holnap este visszajövök és itt is maradok, 
mondta Tátul és ezzel eltűnik szemeik elől.

A csillagok még fenn ragyogtak az égen és a 
szelíd hold egészen a rejtekhelyig kisérte a bátor fiút.

Mikor a barlanghoz közeledett kétszer ismerős 
jellel jelezte érkezését: „pu, pu!"

- Anyám! Tátul visszajött! mondá Nártuhi.
- Mi a csoda, talán csak nem találtad meg Sábán 

aghá házát? kérdezte Máriám hánem, alighogy Tátul 
betette a lábát.

-  De megtaláltam és kenyeret is hoztam, felelte a
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gyermek örömtől sugárzó arccal; erre rögtön sírva így 
folytatta:

-  Édes néném, ott hallottam hogy Száten 
nővérem él, meg kell szabadítanom és elbeszélte nekik a 
Sábán ághá házában testvérétől hallott hírt.

Másnap Tátul visszament Sábánhoz és a 
következő nap mát mint pásztor állott szolgálatban Emin 
ághánál.

Emin és az összes törökök nagyon szerették a kis 
jövevényt.

Minden héten a juhnyájból egy odaveszett.
Ilyenkor Tatul mindig kétszínű könnyeket 

hullatva, jelentette gazdájának, hogy a farkasok megint 
elvittek egy juhot! - Csak te maradj egészségbe, felelte 
mosolyogva a gazda.

És a barlagba lakó, bujdosó örmények minden 
vasárnap jól laktak az állítólagosán farkas elvitte juhokból.

Ekkor eszmélt fel Máriám, hogy a huncut Tátul 
miért lett pásztor!?

* *
*

Valamelyik este Ármedánból lövések hangjai 
hallátszottak. A barlangban lakók azt hitték, hogy a 
városban rejtőző néhány örménynek szól a lövés. Máriám 
az ijedtségtől remegve leányaihoz bujt mikor kintről az 
ismerős „pú-pú"-t meghallotta.

-  Anyám, jön Tátul! úgy látszik megszabadult a 
mészárlástól.
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- Édes néném, lépett be Tátul, azt izente Sábán 
úr, hogy ne féljetek, mert a törökök Bátum városát 
elfoglalták és ezt ünnepelik.

Másnap Sábán tanácsára Máriám az övéivel 
Ármedánba költözött; alig hogy eltelt egy hónap az 
oroszok közeledtek Ármedán felé. A hatóság megint az 
örmények után kutatott és a megtaláltakat Sziváz felé 
internálta.

Tátul nagy örömmel indult útnak az övéivel, 
remélve, hogy az ott levő Szátent megszabadíthatja.

Alig hogy megérkeztek Sziváz városába, Tátul 
egy szakács mellé került mosogatónak, pár nap múlva 
már megtudta, hogy hol van nővére.

Többször meglátogatták egymást és biztatta 
nővérét, hogy szökjön meg innen, de Szátennek nem volt 
bátorsága.

- Oh Száten, ha ezek a kutyák mellet kel maradj, 
nem jobb lett volna-e meghalnod?

Napról napra soványabb lett Tátul az izgalomtól 
- Ah néném bár ne tudtam volna meg, hogy Száten itt van.

Nénje hiába intette türelemre Tátult.
- Tűröm, tűröm de hátha holnap egy török 

feleségül veszi mi lesz akkor? türelmetlenkedett.
Milyen boldog volt azon a napon a fiúcska mikor 

nénjét végre, csupán a rajta lévő ruhában 
megszabadíthatta.

* *
*
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1927. év tavaszán mikor az örmények üldözése 
és kínzása egy kissé alább hagyott, Máriám családjával 
visszatért régi otthonában, velük volt Tátul is megtalált 
Száten testvérével.

Ebben az időben Armedánban egy 8 éves kis fiú 
tűnt fel akiről azt hitték, hogy török gyermek, ő is töröknek 
vallotta magát és többször mesélte, hogyan ölték meg az 
örmények az ő szüleit.

„Edem"-nek (árva) hívták ezt a fiúcskát.
Az összes török kereskedők boldognak érezték 

magukat, ha pénzzel vagy cukorkával kedveskedhettek 
neki. De egyetlen egy török asszonynak se jutott eszébe, 
hogy a kis Edent magához vive megfürössze és egy kicsit 
rendbe szedje.

Tátul egyik nap egy örmény sóhajtást hallott a kis 
idegen ajkáról elröpíteni. Erre félre vezetve a gyermeket 
suttogva kérdé:

- Te fiú, örmény vagy?
- Igen, te is?
Ekkor ráparancsolt a fiúra, hogy kövesse egy 

néhány lépésnyi távolságban őt Sábán úr házáig, ahol ők 
laktak.

Amint Edém belépett, Máriám kérdezte:
- Hogy hívnak?
- Arság, - ekkor bevallotta valódi örmény nevét.
Mire szépen megfürösztve őt új ruhába

öltöztették, Nártuhi többször ebédközben Árságra 
pillantva észre vette, hogy egyik szemére kancsi, s ekkor a 
két évvel ezelőtt vizbedobott kisleánya Napsugár jutott 
eszébe és sírva fakadt.
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- Miért sírsz néni? kérdezte Árság.
-  Elveszett kis lányát siratja, felelte Máriám.
-  Ne búsulj néném, nagy az Isten; én is 

elvesztettem nővéreimet, mondá egy felnőtthöz illő 
komolysággal a gyermek.

Árság mindennap elment a törökök közé 
kihallgatva beszédüket hozta szorgalmasan a hireket.

Egyik napon jelentette, hogy Törökországban 
kitört a foradalom és vége a háborúnak.

*  *

*

Ez év őszén Máriám szomszédnője ki a kicsi 
Napsugárat többször ölében hordozta, ragyogó szép 
szemeit megcsókolta a menekülésből visszatérve, házról 
házra járt, hogy egy kis kenyeret szerezzen.

Az Eufrát partján egyik kúrd ház ajtaján 
kopogtatott, erre egy idősebb kúrdnő ajtót nyitva a 
harctéren elesett fia emlékére egy nagy karaj kenyeret 
nyújtott át. Az asszony mellett álló körülbelül öt éves kis 
leányka, a kezében lévő beleharapott-kenyeret szintén oda 
adta egy szánó tekintettel.

-  Brávó Hazire, monta az öregasszony meg 
simogatva unokáját.

Az örmény asszony mintha Nártuhi arcát látta 
volna e jószívű gyermekben, a szemek pedig mintha a kis 
Napsugár szép szemei lennének.

Nem tudott ellentállani a vágynak, hogy össze ne 
csókolgassa a gyermeket és csak azután folytatta útját.
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Másnap, ez a szomszéd asszony Nártuhival 
együtt visszament a házhoz mintha kéregetnének.

A ház előtt gyermekek játszottak, közötük volt 
Nártuhi gyermeke, kinek arca ragyogott mint a nap.

A tévedés ki van zárva, Napsugár volt az ő édes 
szemeivel.

Nártuhi örömtől repeső szívvel rohant a 
gyermekhez karjai közé zárta és forró anyai szívére 
szorította és hevesen összecsokolta. Napsugár 
megrémülve akart kibontakozni az igazi édes anya 
karjaiból és kúrd nyelven sírva hivta segítségül nagyanját.

Az öregasszony mikor menyével közeledett az 
ismeretlen nőkhöz egy szót se tudtak szólni mert a kis 
Hazire képmása volt az idegen. Csak ez lehetett az édes 
anyja a vízből kimentett kis gyermeknek.

Nártuhi mikor a fiatal kúrd nőt meglátta hozzá 
ment átölelte és meg köszönte a gyermek meg mentését és 
eddig való gondozását. Napsugár pedig örömében, hogy 
az idegen ismeretlen karjaiból megszabadult 
nagyanyjához futott és szoknyája mögé bújt.

-  Isten neked örömet adott, bár megengedné 
Allah, hogy a harctérre ment fiam egy nap a mi ajtónkon 
kopogtasson, mondá az öregasszony.

-  Mi, mondta menye, nem tudjuk visszaadni azt 
az ötven darab aranyat mely Hazire derekára volt kötve.

-  Legyen Isten nevében, felelte Nártuhi és megint 
magához akarta ölelni lelkének felét.

Napsugár megint sírva menekült. Nártuhi nem 
tudta volna másképpen elvinni gyermekét ha nagymama 
nem tanácsolja:
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- Vigye magával menyét is, hogy legyen addig 
velük mig Hazire beleszokik az új környezetbe.

így is történt.
Még a nap nem nyugodott le, mikor Nártuhi 

haza érkezett.
Egy hónap múlva Napsugár édes anyját és 

nagyanyját oly nagy szeretettel vette körül mintha pótolni 
akarta volna az elveszett három évet.

Ez a vizből megszabadult új Mózes gyógyirt 
hozott nagyanyja fájó szívsebére úgy, hogy szinte 
elfeledte az ő pótolhatatlan veszteségéit...
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,URAM IRGALMAZZ!

Leó kis korában a bárdizági szent Jakab templom 
énekese, gyönyörködtette szép és megható hangjával a 
hallgatókat. A templomba járó nénik „fülemüle"-nek 
hívták.

Az összes falusiak, még azok is, kik templomba 
nem igen jártak, újjal mutogatták egymásnak a szép hangú 
Leót, ki minden ünnepen részt vett a szent misén és 
közreműködésével emelte az Istentisztelet fényét.

Mikor hallották „Ovzana i párcunsz" (dicsőség a 
magasságban) fölemelő hangját, ők is e magasztos ének 
szárnyain a fellegekig hatoltak fel az Úr trónusához.

A hangján kívül semmi megnyerő nem volt 
Leóban, de mikor azt meghallották, önkénytelenűl 
lábújhegyre emelkedve s a hang felé fordulva látni is 
akarták azt az arany szájat, melyből ez a delejező és 
magával ragadó hang jött.

* *

*

A híres zeneszerző Gomidász Vártábéd egy 
alkalommal Bárdizág községbe is ellátogatott és az iskolás 
gyermekekből egy kart szervezett, melynek az általa 
összeállított énekeket akarta betanítani.

Leó mikor ezt meghallotta, engedélyt kért 
mesterétől, hogy ebben ő is részt vehessen.

Gomidász gyönyörködött Leó hangjában és 
külön betanította őt „Dér vohormjá" (Uram irgalmazz)
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kezdetű énekre.
Boldogasszony másodig napján (mely halottak 

napja a keleti örményeknél) Leó énekelni akarta a 
Gomidásztól tanult új énekeket. Az egész nép tudta ezt.

* *
*

Az egyházgondnok János ághá felesége nagyon 
beteg volt; az orvosok lemondtak róla és egyetlen leánya 
Róza már készítette a gyászruhákat, ha bekövetkezik a 
szomorú eset.

-  Egyáltalában nincs remény, beszélték 
Boldogasszony napján és a plébános feladta az utolsó 
kenetet. A beteg kérte a lelkiatyát, hogy a következő 
napon végezzék érte „Dér Vohormijá"-t (Uram 
irgalmazz).

- Istennek nagy a hatalma, mondotta a lelkész, 
holnap mindannyian fogunk imádkozni érted s meglátod 
meg fogsz gyógyulni. Rózához fordulva mondta:

- „Leányom, holnap légy te is a templomban és 
imádkozz édes anyád egészségéért.

Róza ki abban az évben végezte iskoláit, a 
községnek legszebb leánya volt. A falú összes fiatal 
emberei titokban versenyeztek egymással, hogy ki legyen 
János ághának veje; de eddig még egynek sem volt 
bátorsága Rózához komolyan közeledni.

Boldogasszony második napján tele volt a 
templom; még azok is, kik elfelejtették a templom útját,.ott 
voltak e napon, hogy hallják Leó gyönyörű hangját.
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Lehetetlen, hogy Isten ne halgassa meg e szép 
hangú imádságot.

Alig jöttek ki a templomból, elterjedt a hír, hogy a 
haldokló jobban van.

Az orvosok általában hitetlenek de ez 
alkalommal valami csodaszerűt láttak e váratlan 
jobbulásban. Azon a napon, Leó János ághá házához 
ebédre volt hivatalos.

Ebéd közben Róza szemeiben Leó szépnek tűnt 
fel, ő a lelkén keresztül nézte a megható hangú fiút.

Ezután minden vasárnap Leó Gómidász 
vártábed „Dér Vohormját" énekelte és a kórus az egész 
néppel együtt nagyon természetesen válaszolta:

„Uram irgalmazz, adj népednek szabadságot".
Róza gazdag és ügyes imádói lassanként mind 

vissza húzódtak; biztosak voltak benne, hogy a szép leány 
az iparos Leónak lesz a felesége.

Pár hét múlva, mikor Róza és Leó megtartották 
eljegyzésüket, senki sem csodálkozott azon.

A hang csodát művelt.
Gyászban volt a világnak nagy része; a 

világháború megkezdődött. Európában ezer meg ezer 
anya, gyermeke halálát siratta. Az egyes nemzetek, hogy 
minél több babért arathassanak, embertársaik életét nem 
kímélték.

Törökország is a német mellett harcolt, az ottani 
örmények közöttük a bárdizágiak is a legfiatalabb 
gyermekeiket is fájó szívvel egedték katonának.

Bárdizágból legelőször a fiatalok, nősök, 
nőtlenek, kivétel nélkül ott hagyták feleségüket,
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gyermekeiket, kedveseiket, kényszerítve voltak a 
harctérre menné. Utánuk következtek az idősebbek, mert 
Enver basa minden épkézláb férfit fegyverbe parancsolt, 
annál is inkább, hogy nehogy az örmények az Ántánt 
segítségére siessenek.

Az állami körökben panaszkodtak a bárdizágiak 
ellen, hogy az államnak se katonát, sem adót nem 
szolgáltatnak be.

A nikomédiai parancsnok az ottani érseknek 
jelentette ezen panaszt. Az agg főpásztor személyesen 
ment Bárdizágba figyelmeztetni hiveit, hogy adják meg 
Istennek, a mi Istené és a császárnak, a mi a császáré.

A török háború kezdete volt, a parancs szigorú és 
fenyegető. A lakósok a szemükkel látták, mikor egy szekér 
pálcát szállítottak az iskolába és a következő napokban 
messziről hallották a fiatal papok, tanítók és 
intelligensebb osztály jajgatásait, kiket a többiek 
elrémítésére kegyetlenül megvesszőztek, kik el vannak 
rejtőzve.

A török parancsnokság katonát és fegyvert 
követelt a „kis Orményország"-tól.*

Egy idő óta Leónak szép hangja nem hallatszott a 
szent Jakab templomba. Senki nem kereste őt, mert 
gondolták, hogy ő is a hegyen rejtőzők között van. Azon a 
vasárnapon, mikor az érsek tartotta a szentmisét 
Bárdizágban, Leó is előjött a hegyekből, megunva a 
bolyongást és ezt a bizonytalan életet.

Leó menyasszonya kérésére és János ághá 
parancsára elhatározta, megadni a császárnak, ami a 
császáré.

* Bárdizágnak 12000 tiszta örmény lakosa révén így 
nevezték e helységet
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Nem tudom Bárdizág 200 éves múltjában volt-e 
még olyan siralmas szomorú nap, mint a Nagypéntek? A 
templomban nem látszott a felfeszített Krisztus képe, de 
ott helyette sorfalat álltak a hazáért véresre vert 
üldözöttek: tanítók, fiatal papok és az összes intelligencia; 
néhánynak feje, másoknak karja vagy lába volt bekötve.

A tegnapi megvesszőzöttek!
A főpásztor rámutatott a tengernép előtt az 

áldozatokra, akik ekkor még erősebben sírtak és kérte a . 
híveket, hogy gyermeküket kényszerítsék katonai 
szolgálat téljesítésére és az elrejtett fegyvereket 
szolgáltassák ki.

A főpásztor intő szavait magukévá tették sokan. 
Ezek között volt Leó is, ki elhatározta, hogy az utolsó „Dér 
Vohormjá" eléneklése után, ő is katonának megy.

A mély és halálos csend az oltártól egész a 
templom ajtóig vonult, mikor Leó a „Dér vohormjá" 
éneklésébe kezdett.

A templomban levő összes gyermekek fiatalok és 
öregek visszhangozták;

„Uram irgalmazz! Uram kegyelmezz!
Leó még nagyobb áhítattal és mélyebb átérzéssel

folytatta.
-  „Szentháromság egy Isten!
adj békét a világnak!"
A nép erre válaszolt:
-  „Adj egyházunknak fényességet,
a halottaknak nyugalmat".
Leó teljes erejével:
- „Adj a betegeknek gyógyulást,
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Nemzetünknek szabadságot".
Mindenkinek a szíve megremegett. A 

szentélyben álló megveritek, Leónak az Istentől kért 
szabadságot igyekeztek a „szeretet" szavába fojtani, de a 
tegnapi veréstől elgyengűlve, nem tudták elnyomni Leó 
erős hangját, mely a falakon áttörve, felszállt magasba, a 
hova kellett.

Ekkor minden arc János ághá felé fordult, mint az 
egyház gondnokhoz, ezek a tekintetek azt fejezték ki:

-  Te vagy a felelős leendő vejed énekéből 
származó következményekért.

Róza megint zokogott.
Mise után az egyházi tanács Leót az érsek elé 

idézte! Kérdezték, mit tegyenek, ha valami kellemetlenség 
származik ebből.

A sokat tapasztalt főpásztor, Leóhoz fordulva
így szólt:

-  Fiam! ily kritikus időben mi csak gondolatban 
kérjük a jó Istentől az örmény nemzet szabadságát. Isten 
tartsa meg hangodat, nagyon szépen énekeltél; magam is 
attól félek, hogy a hangod egész Konstantinápolyig 
hallatszott.

-  Kegyelmes Uram! így tanultam Gomidász 
vártábédtől, ő is ilyen szépen és magasan énekelt.

- így énekelt a fővárosban is és ezért internálták.
-  Kegyelmes Uram! én már mától kezdve katona

vagyok.
Ez a kijelentés az egyháztanács minden egyes 

tagjának arcára mosolyt csalt. A főpásztor kezét Leó fejére 
téve, megáldotta őt.
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*  *

*

A konstantinápolyilapok azt írják, hogy hamar 
vége lesz a világháborúnak. János szavát adta Leónak, 
hogy a leányát senkinek sem adje, várni fogja, míg 
visszatér.

Másnap korán reggel Leó özvegy édes anyjával, 
kis Gárbisz öccsével, János ághá és menyasszonyával a 
bárdizági kikötő felé tartott: Nikomédiából induló 
gőzhajóval kellet Leónak Karamuszálba mennie és ott 
mint katona jelentkeznie.

A hajó, úgy tetszett Leónak sokkal gyorsabban 
jött, hogy két szerető szivet elválasszon egymástól.

A „pacsirta" elszállt!
Vájjon a Róza lelke fájdalmába nem fog-e 

elhervadni? A gőzhajó egy élesset sípolt. Leó akaratlanul 
könnyezett, édes anyja és menyasszonya zokogása között 
János ághá szemei is megteltek könnyel.

- Kedves Róza! engem ez az elválás félelemmel 
tölt el, vájjon egészségben fogjuk-e viszontlátni egymást?

A menyasszony megtörülve könnyes szemeit 
naivan, de azért egy férfi határozottsággal így válaszolt:

-  Ha a harctéren, minden ember elpusztul, te 
vissza fogsz térni. Énekelj ott a harc tüzében egy „Dér 
vohormjá"-t és az Úr neked is és nekem is megfog 
irgalmazni.

- A hajó mégegyszer indulásra jelt adott.
- Isten veled, Isten veled, hamar vége lesz a 

háborúnak, kiáltották a kísérők.
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A hajó kerekei forgásba jőve elfojtották a búcsú 
szavakat.

A bárdizági szent Jakab templomban többet nem 
hallatszott Leó „Dér vóhormjá"-ja.

Úgy érezte az ájtatos nép, mintha a fekete bagoly 
sereg nyomán a kupola is az ők elkeseredett szivükre 
nehezül.

Róza a templom egyik sarkában lehajtva fejét 
úgy nézett ki mint egy dértől megcsípett és elhervasztott 
rózsabimbó.

* *

*

A háború kezdett kiterjeszkedni; kis és nagy 
nemzetek avatkoztak bele, Törökország a németek 
oldalán harcolt. Az akkori vezérek Taleát és Enver pasák 
mivel a Kis Ázsiába maradt örmények rájuk nézve 
veszedelmesek voltak, internálásukat tervbe vették.

Bárbizág népe, mivel a fegyvereket 
beszolgáltatta, mint áldozati bárányok vonultak ki 
otthonukból.

Az örmény történelem minden lapján van egy
Judás.

Egy áruló nő e falu történelmét is megbélyegezte.
Még arra sem érdemes, hogy a nevét leírjam.
E nő, egy előkelő török hivatalnok neje lett, 

ezáltal megtagadta hitét és elárulta nemzetét.
Legelőször a falú intellegenciáját internálták, 

azok között volt János ághá is, Rózának az apja.
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A nép indulás előtt minden holmiját árúba 
bocsájotta görög és török vevőknek s így potom áron 
elvesztegették mindenüket.

E szombati napon, mikor a falú határán levő 
hegyen a nap felkelt, a bárdizági nép 250 éves családi
tűzhelyét elhagyva, halálos csendben vonult akikötő felé.

Róza és Leó anyja egymásmellet ülve szomorúan 
várták, hogy egy csolnak őket is Nikodémia kikötőjébe 
szállítsa.

Mentek, faluról-falura, városról városra, élték 
azt a borzalmas életet, mint a többi örményországi és 
anatóliai örmények.

Róza és édes anyja egyetlen öröme az volt, hogy 
János ághával találkoztak Eszgisehir városában.

Eszgisehir síkságon, melynek horizontjára a kék 
ég borult, egy pár hónapig az a hely a 250.000 menekült 
örmények keserves nyugvó helye lett.

Ott már az éhség, piszok miatt a járvány kezdte 
felütni a fejét. Mindennap százával pusztultak el az 
emberek. Ezek között volt Rózának édes apja és Leó 
édesanyja is, csoda számba ment, hogy Róza beteges anyja 
ifiégél.

Ah milyen buzgón énekelte volt Leó: „Adj Uram 
a betegnek egészséget."

Az elgyengült nagy karaván napról-napra előre 
Árábia felé nyomult, hol a forró homok sivatag és a viz 
hiány meggyorsította az aratást szegény örmények 
életében.

Nem sokára Róza édes anyjával együtt ágyba
került.
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Nagy lázban Róza Leót mindég maga mellett 
látta és folyton ezt ismételte:

- Kedves Leó, könyörögj értünk egy „Dér 
vohormjá"-t („Uram irgalmazz").

E percekben Leó kis öccse Gárbisz egy pár csepp 
vizzel enyhítette a nagy beteg lázas ajakát, mire Róza 
magához térve, így sóhajtott fel:

- Vájjon él-e még Leó? nem fog többet érettünk 
imádkozni?

Most Róza úgy képzelte, mintha a Szt. Jakab 
templomba hallaná a fülemüle Leó égig emelő csattogó 
hangját.

„Uram irgalmazz!"
adj egészséget a begegeknek
szabadságot a nemzetünknek."
Kint pedig nincs se templom, se oltár; nem égnek 

a gyertyák, nem imádkozik a pap. Kint pusztulnak az 
emberek, a hullák temetetlen feküsznek a homokon.

-„Adj Uram örök nyugodalmat neki..." halk 
hangjai halatszanak. -  A halottak indúlója ez...

*  *

*

Leó török katona lett. Az őrmester nagyon

Jálová mellett lévő bányába küldték Leót, hogy 
ott dolgozzon: 100 méteres mélységben, a sötétségben és 
vizben.

- Dolgozz! - mondta a káplár puskatussal
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biztatva gyorsabb munkára. És Leó szüntelen dolgozott.
Egyik nap nem lévén ott a káplár, „Dér 

vorhormjá"-t énekelte Leó a sötét és nedves műhelyben; 
az összes munkások, kik nagyobb részt görögök és 
örmények voltak, letéve szerszámaikat szájtátva 
hallgatták Leó gyönyörű énekét. Mintha tömjén illatot 
éreztek és gyertya fényt láttak volna e sötét tanyán.

- Te csak énekelj és ne dolgozz, mi a te munkádat 
is elvégezzük, mondták társai.

Épp ekkor egy százados lépett be, hogy 
vizsgálatot tartson. A kapitány mikor Leó hangját 
meghallotta, földbe gyökerezett lábakkal megállt aztán 
Leó vállára téve kezét így szólt:

-  Mi dolgod van neked itt fiam? ez a nedves 
levegő tönkre teszi a hangodat.

Leó tisztelegve szólt:
- Készen állok a parancsra.
Leó Jálová iskolájának ének tanítója lett s az 

idősebbekből zenekart szervezett.
Leónak most jól volt dolga, csak nyugtalanította 

édes anyjának és menyasszonyának sorsa.
Egy hónap múlva Enver pasa átvonult Jálován.
A kapitány kiadta Leónak a parancsot, hogy 

tanítsa be a török indulót, hogy Enver pasát azzal 
fogadják.

így is volt, a zenekar kísérete mellett a 
gyermekek szépen énekelték a török indulót. Gyönyörű 
hangon énekelt és vezette a zenekart Leó. A pasa magához 
hívatta, a gyermekeket pénzzel ajándékozta meg és Leótól 
azt kérdezte:
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- Milyen emléket óhajtsz tőlem?
- Engedélyt az enyémek meglátogatására!
- Megvan adva, szólt a pasa.
Másnap Leó útra kelt, hogy keresse fel édes 

rmyját és menyasszonyát.
Táleát és Enver pasák terve az volt, hogy az 

őrménységet kipusztítsák de erre még a golyót is 
sajnálták.

Milyen édes lett volna a golyó általi halál, hisz 
nem lettek volna akkor kitéve hosszas és keserves 
haláltusának.

Ilyen keserves haláltusának van kitéve a Róza 
édes anyja is, ki iszonyú kínok között várja a földön 
fetrengve a megváltó halált, melynek látása Rózát szőnyű 
fájdalommal tölti el.

Szegény leány! az utolsó zsebkendőjét is eladta 
egy csepp vizért.

Nem tudta a szerencsétlen lány, hogy mit kérjen 
az Istentől? az édes anyjának egészséget, vagy 
mindkettőjük számára a szabadító halált?

Hirtelen nagy zápor kerekedett, mely három 
napig tartott, Róza lázas édes anyja teste a vizben feküdt.

A sátorban a sok vízből tó, kint tenger lett.
Róza a végtelen sok szenvedésben minden 

reményét elveszítve mondta: - Anyám, lesz-e még valaha, 
hogy mi egy ház eressze alatt ülhessünk?

Az édes anya nem válaszolt, egy hangtalan 
sóhajjal jobblétre szenderűlt. Róza nem vette észre. 
Kívülről felelt egy ismerős hang:

-  Lesz, Róza lesz, az a boldog nap nemsokára
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eljön; - mire Leó, e szomorú hajlékába lépett.
- Egy „Dér vóhormjá"-t Leó! csak édes anyám 

maradt meg és ő is nagyon beteg, s erre mind a ketten a 
vizbe térdelve halkan énekeltek:

„Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!"
A beteg szemeit már nem fordíthatta 

gyermekeire, mert azok megüvegesedve meredtek felfelé.
Róza édes anyja keze után nyúlt, de megretenve 

kapta vissza, mert azok hidegebbek voltak jégnél. Róza 
kiszáradt szemeiből most újra patakként omlottak 
könnyei és most Leóval együtt így folytatták:

„Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! 
adj békeséget a világnak, 
a halottaknak örök nyugalmat 
nemzetünknek szabadságot."
Még nem temették el a Róza édes anyját mikor 

jött parancs, hogy mindenkinek tovább kell vonulni.
Kegyetlen csendőrök korbáccsal hajtották a 

népet Der-Zór irányába.
Ekkor - tudják ezt mind azok a kik vissza tértek 

ezen Golgotáról - újabb rendelet érkezett, mely szerint a 
fiatalokat hozzátartozóiktól elválasztva ismeretlen helyre 
viszik. Nagyon sok leány és fiú örömmel hagyta el szüleit 
egy boldogabb jövendő reményében.

Hosszas gyalogolás utána a fiatalság két 
hatalmas hegy közötti völgyecskébe érkezett, hol a 
katonaság fegyverrel várta.
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• Mikor sorba állították őket, Róza, Leó és kis öccse 
Gárbisz mellé kerültek.

Nemsokára a több száz főből álló katonaság 
fegyverüket az ifjúság felé lövésre készen irányitva várták 
a felsőbb parancsot.

Jó, hogy a parancsnokló tisztnek megesett a szive 
a halál előtt álló fiatalokon és felszólította őket, hogy ezen 
váratlan haldoklás előtt végezzék el utolsó imájukat.

Hogyan is imádkozzanak azok, kik hat hónap 
« után az égelő sikságon, vízben úszó mezőkön vagy rideg 

hegyek oldalán egyebet sem láttak, mint elpusztult 
honfitársaik megmerevedett holttestét - hogyan 
imádkozzanak hát, kik ezen hosszú idő alatt egyszer sem 
találkoztak a rajtuk könyörülő Istennel, kit odahaza kis 
templomukban hagytak.

K ő s z ív ű , hogy ne mondjam: rossz szivű, egykor 
oly Istenfélő fiatalok, megtört tekintetüket most nem 
akarták az ég felé emelni, hogy könyörületet, irgalmat 
esdjenek le a Mindenhatótól.

E vidéken Álláh uralkodik és az én honfitársaim 
nagyon gyűlölték őt.

- Imádkozzanak Álláhhoz, - szólította fel újra a 
tiszt a térdelő és a halálra már váró ifjúságot.

Ekkor Róza és a kis Gárbisz, Leónak a nyakába
borultak.

Leó énekelni kezdta a „Dér vohormjá"-t (Uram 
irgalmazz) és a többiek most a mosolygó kék égre tekintve, 
keresték irgalmas Istenüket.

Uram irgalmazz!
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adj a világnak békességet 
nekünk, foglyoknak szabadságot.
Róza arcára a hirtelen szabadság utáni 

kimondhatatlan vágy ült ki.
Ő rendületlenül hitte, hogy az az Isten, ki a beteg 

anyát már-már a sír széléről hozta vissza, az a jó Isten, 
rajtuk is könyörülni fog és nem engedi, hogy e vad 
hóhérok fegyvere elsüljön.

Egy perc múlva a kapitány jelt adott a lövésre; a 
fegyverek elcsattantak, a golyók e sokat szenvedett és 
mélyen érző szivekbe fúródtak és e pillanatban több száz 
árnyékhoz hasonló test, zuhant a kemény földre.

Mintha a lenyugvó napnak is fájt volna e 
lélekben markoló képet látni; megrettenve keresett 
magának oltalmat a felhők mögött.

Fekete felhők siettek a kéklő eget betakarni, hogy 
a mi jó Istenünk ne láthassa azt, mi e bűnös földön történt 
és ne hallja a sírva eskeklő:

„Dér vohormjá"-t.

* *

*

Messze-messze keleten a horizont szélén, 
vérvörösen kelt fel másnap reggel a nap.

Csendesség feküdt az egész völgyre.
Még csak egy bogárka se zümmögött, egy 

madárka se bátorkodott e gyászos hely felé venni útját.
A nap is mintha megállóit volna az égboltozaton,
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mintha nem merte volna éltető sugarait a vérben fekvő 
halottakra vettni.

Mély czendesség! a tegnap még reménykedő 
áldozatok közül senki sem lélegzett.

Egyszerre egy fiúcska, a mellette fekvő halott 
melléről borzalomtól reszketve, lassan emelte fel kis 
fejecskéjét, tekintete a távolba tévedt, hol szintén a 
halottak egész tömege hevert.

A tegnapi katonák közül, kik, - borzadva 
emlékezett -  rájuk sütötték fegyverüket, sehol sem voltak 
láthatok.

A gyermek, a mellette lévő szinte mosolygó 
fiatalokhoz fordult és kétségbe esve szólítgatta:

- Bátyám Leó! Leó bátyám!
De a halott nem akart felébredni.
A fiúcska a másik felé fordult és ott is így 

könyörgött: - Róza néném! Róza néném!
Róza sem akart felébredni. Akkor Gárbisz 

remegve megint a távolba tekintett. Úgy látta, mintha 
messziről szintén egy fej emelkedett volna fel, mely az ő 
szívét boldog örömmel töltötte el. Istenem, van, van még 
egy élő! Egy csontig soványodott, félig meztelen gyermek 
volt az, a ki meglátva Gárbiszt, földön csúszva, mint egy 
kigyó, közeledett hozzá és kérdezte:

- Nevedett! honfitársaim!
-  Gárbisz. Hát a te neved?
- Árám.
- Hová való vagy?
- Ágn-i vagyok, és te?
- Én bárdizági vagyok, ez az én bátyám, -  mondá
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tovamutatva, ez pedig az ő menyasszonya.
Arám és Gárbisz egész nap úgy feküdtek egymás 

mellett, mint a halottak, és este mikor feljöttek a csillagok, 
a két gyermek ebben a nagy temetőben így imádkozott: 

„Uram irgalmazz, Uram irgalmazz!
Adj békeséget a világnak,
A halottaknak örök nyugodalmat, 
Nemzetünknek szabadságot,
Uram irgalmazz, Uram irgalmazz.
Megváltó Jézus könyörülj rajtunk!"
Gárbisz azt hitte, hogy a bátyja és Róza erre fel 

fognak ébredni, de azok szorosan egymás mellett 
mozdulatlanul feküdtek, nyitott szemmel.

Róza szelid tekintettel, Leó pedig ájtatos és hittel 
teljes arccal ott maradtak a kemény földön.

Arám és Gárbisz bujkálva menekültek a halottak 
közül. Csak ők szabadultak meg a golyó általi haláltól.

Az Úr, csak nekik irgalmazott!
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ELVÁLASZTHATATLAN SZÍVEK

Több megyében kezdetét vette a törökországi 
örmények internálása.

Rodostóban egy néhány nevezetesebb embert a 
városházára citáltak és ismeretlen irányba küldték őket.

Abban az időben, egyik szombaton este Rupen 
ághá felesége, a rendes szokástól eltérően több 
világosságra lévén szüksége, a lámpát feljebb csavarta. 
Még két gyertyát is meggyújtott Szűz Mária képe előtt és 
Erzsiké pár darab tömjént dobott a füstölőbe s ezt kezébe 
véve Pali és Kató kiséretében -  égő gyertyával mentek 
előtte -  végig füstölték a szobákat, az ott divatozó szokás 
szerint.

Az apja az esti imát mormolta. A szobák 
megszentelve, a falak megfüstölve, mint minden 
szombaton este, de Erzsiké ezen estén dobogó szívvel és 
rendkívüli buzgósággal vitte a füstölőt.

Nárégi szent Gergely imádsággal hitték, hogy 
biztosan elűzték a rossz szellemeket. A sötétség helyé 
világosság foglalja el és most senki sem fogja megzavarni a 
békés családi nyugalmat amint ez sok helyen ezekben a 
napokban előfordult.

Pali édes apja nyakába borulva így szólt:
- Apukám, téged nem fognak internálni ugy-e? 

mert mi minden szombaton este imádkozunk, hogy 
közöttünk maradj.

-  "Nem fiam, engem nem fognak internálni, én 
már öreg vagyok, és a jó Isten mindig meghallgatja a ti 
imáitokat.
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-  Hát miért vitték el Gárábed ághát, ő is 
egyháztanácsos mint te, ő is minden vasárnap ott volt a 
templomban, mondá Erzsiké kételkedve.

Abban a percben a hogyan ezt Erzsiké kimondta, 
hevesen megzörgették a kaput.

Rupen ághá arca fehér lett mint a fal. Pali észre 
vette, hogy apukája reszket. Mindnyájan remegtek a 
félelemtől. Az anya Szűz Mária képe felé fordulva és 
keresztet vetve. Hozzá fordult segítségért.

Két török csendőr volt a kapun zörgető, kik a 
kapuhoz parancsolták a házi-gazdát. Rupen ághá mint 
áldozati bárány lement hozzájuk Pali kíséretében, kinek 
még az égő gyertya kezében volt. Erzsiké pedig 
anyukájával a sötétben utánnuk osont, hogy észre ne 
vegyék a csendőrök, kik apukáját elakarták vinni.

A parancs szigorú volt.
- A csendőrségre kell mennünk.
Azon este elvitték Rupen ághát, hiába kiáltoztak 

sírva a gyermekek? -  Apukám, apukám!
Apuka nem tudta meghatott arcát gyermekei felé 

fordítani és nem tudta az apai csókot homlokukra lehelni.
Az anya fájdalmában magánkívül volt. A fenti 

szűz Mária képe előtt égő gyertyák már kialudtak. A 
fényárban úszó szoba sötétségbe borult, a lámpa égett 
ugyan, de úgy tűnt fel, mintha nem .adott volna 
világosságot, mert elvitték közülük a legfényesebb 
csillagot: az apát.

Két hét múlva az összes rodostói örményeket 
Konia város felé internálták. Rupen ághá családja is 
belevegyült a halálba induló karavánba.
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Ott hagyták házukat, vagyonukat; földbe ásták a 
tömjént és füstölőt, de az anya a szűz Mária képét ruhába 
rejtve vitte magával.

Ki ne ismerte volna Rupen ághát Rodostóban? 
ezt a gazdagok sorában lévő embert. De a menekülés 
idején nem lehetett felismerni a szegények között a 
gazdagokat. Kik eddig selyembe jártak nem sokára szinte 
meztelenre rongyolódtak és testüket elégette a forró 
napsugár. A szegények útközben egy-egy kis munkát 
kapva, enyhítették némileg sorsukat.

Rupen ághá családjának elfogyott a pénze. Az 
egyre jobban növekvő éhség Erzsikét és Katót arra 
kényszerítette, hogy messziről korsóban hozott vizet 
áruljanak és így, a kereset pár garassal egy kis száraz 
kenyeret vegyenek maguknak.

Nem sokára ebből a jövedelmi forrásból is ki 
fogytak, mert Erzsiké megbetegedett.

Édes anyja a betegnek feje alá tette a rejtegetett 
Mária képet. De semmi sem használt. Szegény Erzsiké 
nem tudott felkelni és egy keserves hét múlva őrökre 
lehunyta szemeit.

-  Anyukám, kérdezte Pali,' hát akkor hogyan 
halhatott meg Erzsiké, mikor magunkkal hoztuk szűz 
Mária képét? Te mondtad, hogy Ő megfog minket 
védelmezni minden veszedelemtől mi pedig naponként 
térdenálva imádkoztunk képe előtt.

-  Nincs tömjénönk és gyertyánk fiam, felelte a 
bánatos anya erős hittel.

Ez az ajtatos asszony tömjén és gyertya nélkül 
temette el forrón szeretett gyermekét, ebben az idegen
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földben.
Ezután Kató Palival ment vizet hordani.
A víz eladásából került pénzből csak egy pár, 

hétre volt meg a kenyérre való; mert a kegyetlen sors 
megfosztotta ettől a kenyér-kereseti lehetőségtől is.

* A folyton szakadó esső miatt valóságos tengerré 
változott a körnék, melyben, a kis sátrak, mintmegannyi, 
kis szigetnek tűntek fel.

* Kató egyik reggel az éhségtől elcsüggedve, így 
szólt édes anyához:

- Mi lesz velünk, ha te is itt hagysz és Erzsikéhez
megysz?

Az anya csontos karjával átölelve két gyermekét, 
szalni nem tudván magához szorította s a szűz Mária képe 
felé fordulva áhitattal keresztet vetett.

-  De anyukám, szólt a fiú, miért imádkozunk, 
mikor nincs se gyertyánk se tömjénünk.

Erre az anya utolsó darab fehérneműjét adta oda 
Katónak, hogy a városba pénzt kapva érte, gyertyát és 
tömjént szerezzen be.

Kató dacára annak, hogy ő maga is szinte teljesen 
ruha nélkül volt, mégi örömmel indult útnak, szinte repült 
a kapott ruha darabokkal.

Katónak rettenetes útja volt; látta a hullákat a 
vízben úszni, a halottakat a sátrakból kivinni, sőt még 
annak is szemtanúja volt, mikor hozzá hasonlókorú 
gyermekek ökleiket az Ég felé rázva elkeseredetten 
szitkozódtak, keserves és elviselhetetlen sorsuk miatt.

Kató pedig, ki hasonló helyzetben volt, kenyér és 
orvosság helyett az utolsó darab ing árán, gyertyát és
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tönjént akart vásárolni.

* *

*

A rodostói nevezetes férfiak, kik legelőször lettek 
internálva, útközben nagyon sokat szenvedtek. Miért 
ismételjük a mártírok szenvedéséhez hasonló kínok 
leírását?!

A török csendőrök mintha csak tanulmányozták 
volna a mártírok életét, olyan válogatott kínzásokkal 
tették elviselhetetlenné az örmény menekültek sorsát.

Rupen ághá nagy nehezen kijátszva a csendőrök 
éberségét, a fogságból megszökött és a fogság alatti pár 
hónap alatt hosszúra nőtt fehér szakállával Konia 
városába jutott.

Egy botra támaszkodva, hetven éves bácsinak 
nézett ki és boltról boltra járt, hogy magának egy pár 
garast összekolduljon.

Kató, ott Koniá városában eladva az inget, a 
gyertyát és tömjént megvéve kifele indult a boltból, mikor 
egy ismeretlen öreggel összeütközött, ki a földre dobva 
botját, kitörő örömmel akarta karjai közé szorítani édes 
leányát, ki megrettenve hátrált.

-  Apád vagyok Kató! hát nem ismersz? Hol 
vannak a mieink?

Kató egy pár pillanatig szótlanul meredt a 
nagyszakálú ismeretlen öreg úrra, a másik pillanatban 
édes apja nyakába ugorva összecsókolta és mondá:

- Apám! igen szűz Mária a mi családunk
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védasszonya. Oh Erzsiké is miért nem bizott ő benne?
-Mit mondasz...?
-Meghalt...
Az öreg úr a bolt előtt egy ládára ülve s ölébe 

véve lesoványodott gyermekét sokáig sírt.
Megható kép volt a mint az apa és feltalált leánya 

egymást átölelve zokogtak. De... senki nem törődött 
velük.

Ez mindennapi látvány volt.
- Anyukám is beteg, az utolsó ingét is eladtam és 

annak az árából vettem gyertyát és tömjént szűz 
Máriának.

Rupen ághá leányával a sátrak felé indult. Mikor 
megérkeztek, Kató kérte:

- Apukám, maradj te kint, míg én bemegyek és 
anyukámat jöveteledre előkészítettem.

Rupen ághá alig tudott egy pár percig várakozni.
-  Anyukám, íme a gyertya és tömjén! én erősen 

hiszem, hogy szűz Mária minket megvédelmez és 
apukánkkal összehoz.

Az anya örvendező arccal nézett gyermekére, ki 
szintén bízik az Isten segítségében.

A gyertyák lobogva, a tömjénfüst felfelé szállva, 
szűz Mária képét körül övezték.

- Anyukám! hallottam a szomszédoktól, hogy 
apukánt Konába érkezett. Hosszú szakála van és 
nemsokára itt lesz.

A sötétség még nem szállt le és ha az ég borús 
nem lett volna, még tisztán lehetett volna látni, de a 
sátorban teljes sötétség honolt.
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Két égő gyertya és a tömjén illata, melyet rég nem 
érezett e szerencsétlen család, elfelejtette a közelmúlt sok 
szenvedéseit. Szűz Mária az ő nyílt szerető szivével, a 
magasból éppen úgy tekintett rájuk, mint valamikor az ők 
boldog otthonukba, minden szombaton este.

- Anyukám, lépteket hallok! Biztosan apuka jön.
E percben belépett Rupen ághá, a régi nagy hittel

ajkain. „Jégészee-i vérá im vóhormutjun kó" kezdetű imát 
mormolva.

* *

*
A Katóék szomszéd sátorában volt egy Erzengái 

asszony, Mánnig nevű leánykájával. A két leányka úgy 
szerette egymást, mintha testvérek lettek volna.

- Mánnig szerényebb sorsú szülők gyermeke 
volt, kinek édes apja a háború előtt Bukarestben munkával 
tartotta fenn magát és Örményországban lévő családját.

Szegény Mánnignak édes anyja is nagy beteg lett, 
senkitől segítséget nem kapva örökre lehunyta szemét, 
egyetlen gyermekét a városbeli szomszédokra bizva.

Mikor Rupen ághá is ágyba került, Mánnig 
felajánlotta, hogy Katóval együtt mennyének vizet árulni 
és ennek árából szerezzék be a Rupen ághá gyógyszerére 
szükséges pénzt.

Nagyon rosszul esett Rupen ághá családjának, 
mikor hallották hogy az erzengái ismerősök, kik között 
Mánnig közeli rokonai is voltak, az árván maradt leánykát 
magukkal vitték Sziriába, a hová szorították őket.

A két leány, Mánnig és Kató, kik nagyon szerették
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egymást, a búcsúzásnál keserves könnyek között váltak 
meg egymástól.

Csak annyit mondok még erre vonatkozólag, 
hogy Mánnig végre 1919-ben szerencsésen Bukarestbe 
apja szerető karjai közé jutott.

* *
*

1920. évben mikor Bukarestben az örmény iskola 
megnyílt, a messze utcákban lakó örmény szülők is ide 
hozták gyermekeiket a saját nemzetiségű műveltség 
elsajátítása végett.

Én első évben abban az iskolában tanítottam és a 
harmadik osztályú gyermekek között én írtam be a kis 
Mánnig nevű leánykát, ki szorgalmas, jó viseletű 
tanulónak bizonyult. Többször beszélt a szomorú emlékű 
és keserves időről de soha nem említette kis barátnőjét, ki 
szívéhez annyira hozzá volt nőve.

Egy esztendő múlva 1921. év elején, a több felől 
összesereglett örmények megszaporították a Bukarestben 
élő örmény kolóniát. Egyik vasárnap, előkelő bundában 
öltözőt idegen jelent meg nálam, a rodostói Pápázián 
Rupen ághá. A várossabéli ismerősök tisztelettel 
üdvözölték az új vendéget. „Rupen ághá"-nak hívták őt és 
a fülembe súgták, hogy ő a rodostói egyháztanács elnöke 
volt.

Rupen ághá azt jött bejelenteni, hogy neki is két 
gyermeke van, kiket szeretne ebbe az iskolába beíratni. Kató 
és Pali voltak ezek, kikért három hónapra előre fizetett.
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A gyermekek másnap, korán reggel már iskolába
voltak.

Egy rövid vizsga után, Palit a második, Katót a 
harmadik osztályba vettem fel, a honnan Mánnig egy hét 
óta hiányzott az apja betegsége és utóbb bekövetkezett 
halála miatt.

Hétfőn reggel Kató könyvére hajolva annyira 
elvolt merülve a tanulásba, hogy nem is vette észre, kik 
jönnek mennek körülötte.

Aznap Mánnig mély gyászba öltözve először jött 
iskolába. Mikor belépett az osztályba, egy pillanatig az új 
tanulóra, Katóra tekintett és helyét elfoglalva, így 
gondolkozott magában:

„Ez egy gazdag leány."
Ha Mánnig Katóval szembe nézett volna, akkor 

se ismer rá, mert ő Komában egy lesoványodott és 
rongyokban járó Katót ismert.

Egymással szemben volt a két leány; mikor 
mondottam:

- Kató! folytasd az olvasást.
Kató olvasni kezdett; láttam, hogy Mánnig 

szemei tágra nyílnak és félig felemelkedve türelmetlenül 
várj a az olvasás végét.

És hogy figyelmetlenségéért megbüntessem, 
hirtelen rászóltam:

- Mánnig, te folytasd!
Mánnig reménykedő és egyben kételkedő, de 

szenvedő tekintetét rám vetette.
Kató abban a percben megismerte a 

menekülésben testvéréül fogadott Mánnigot s karjait
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ölelésre kitárva, nem ment, de repült hozzá.
Szónélkül egymás nyakába borultak, a fehér és 

fekete ruhás leány nem tudván örömüknek máskép 
kifejezést adni.

A tanitás folytatása megakadt.
i A két elválaszthatatlan szív ismételte nekünk

megszenvedett menekülést s mi könnyekkel 
szemünkben, némán hallgattuk e szomorú történeteket.

*
Szombaton este Rupen ághához voltam 

hivatalos vacsorára. A tömjén illatát már a kapuban 
éreztem. Az ebédlő falán a fájdalmas Szűz képe, az örökös 
könnycseppel arcán, szeretettel tekint le ránk. A szokásos 
két gyertya égett a kép előtt és a család tagjai csendben 
hallgatták Rupen ághá rendes esti imájának halk szavait: 
„Jégészce is vérá im..."

Közöttük volt a feketébe öltözött Mánnig is, kit 
egy héttel ezelőtt szerető apja árván hagyott.

Ebben a percben az egész család megfeledkezett 
arról, hogy egy idegen városban vannak; úgy érezték, 
hogy a régi békés családi otthonukban élnek.

A ház Védasszonya ki velük a menekülés 
■j viszontagságaiból sértetlenül visszatért, továbbra is 

pártfogásába vette az Őt tisztelő családot és elfelejtette az 
átélt sok szenvedést.

A béke évében öt tagú volt a család, ötön vannak
ma is.
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Az elhalt Erzsiké helyett Mánnig lett a csalad

 ̂ Az elválaszthatatlan szivek újra egyesültek.
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