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

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
II. évfolyam 1997/11. szám  

1998. január 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zenetermébe. 
 

Naptár -  Január 
Új esztendőt köszöntünk! 
 
A lefolyását minden évnek hasonlíthatnánk  egy, nagy ünnepélyes istentisztelethez, s nem 
véletlen a középkorban oly gyakran használt latin kifejezés: anno Domini = az Úr 
esztendeje. 
Az örmény liturgiában, amikor a pap az előkészület szertartását végzi, mindenekelőtt 
felveszi misemondó ruháit, a kar a következő saragánt énekli: 
"Mennyei Király, őrizd meg rendíthetetlenül a Te egyházadat, őrizd meg békében azokat, 
akik nevedet imádják." 
                                                       /néhai Kovács Géza fordítása/ 
Talán a legfontosabb ebből: őrizd meg békében azokat, akik nevedet imádják - s hadd 
tágítsuk a kört! - ideszámítván mindenkit, aki tán nem is szóval, de tetteivel eleget tesz 
Isten akaratának. S békében, hisz mondjuk: békés új esztendőt! Mikor mondjuk, vegyük 
komolyan mondanivalóját! 
                                                                            dr. Sasvári László 
 
Adjon Isten minden jót, 
   Ez új esztendőben ! 
Jobb időt, mint tavaly volt, 
   Ez új esztendőben ! 
Vegye el mind a nem jót, 
   Ez új esztendőben ! 
Mitől félünk mentsen meg, 
   Amit várunk, legyen meg, 
Ez új esztendőben ! 
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(Háromszéki köszöntő)  

A szeretet ünnepén 
 

December 18-án tartotta a Fővárosi Örmény Klub az év utolsó klubdélutánját, Karácsony 
jegyében. A Magyarok Háza méltó környezetében, szépen terített és díszített asztalok 
mellet, csodás karácsonyfa és gyertyák fényénél zsúfolásig megtelt a terem az ünneplő 
közönséggel. Az együttlét öröme, az ünnep hangulata áradt a szemekből, kipirult 
arcokból. 
 
Az irodalmi összeállítás Tamási Áron: Karácsonyi pásztorocskák c. novellájának 
felolvasásával kezdődött, ismertetve a székelyföldi betlehemezés szokásait, majd dr. 
Sasvári László előadását hallgattuk meg: Karácsony az erdélyi örményeknél címmel. Az 
est hangulatát Babits Mihály, Ady Endre, Csuka Zoltán, Bárd Oszkár, Weöres Sándor és 
Radványi Kálmán versei tették igazán ünnepélyessé, különösen a köztük felhangzó 
varázslatos fuvolajátékkal, Fogolyán Kristóf fuvolaművész tolmácsolásában. Előadóként 
Zárug Zita szavalóművész-palánta nyerte el a legnagyobb elismerést, különösen Radványi 
Kálmán: Én Jézust várom, a kis Gyermeket c. versével. 
 
Köszönetet mondunk dr. Kiss Margitnak és dr. Issekutz Saroltának a versek, prózák 
felolvasásáért, mellyel hozzájárultak a bensőséges, családias hangulathoz. És ekkor, a 
szép versek, zene bővöletében betoppant a Fancsali gyermektrió, akik gyertyafényes 
boldog együtténeklésre bírták a sok fiatallal megtűzdelt ünneplő nagy családot, a klub 
tagjait. Sokan a folyosón rekedtek, de boldogan, önfeledten énekelték együtt a kedves és 
ismert karácsonyi dalokat a gyermekekkel egy gyertyafény pislákoló lángjánál. És 
visszacsengett mindenkiben Radványi Kálmán verséből: 

 
"Gyertyás és cukros kedves fa alatt 
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat ! 
Mi Jézust várjuk, a kis Gyermeket, 
Ki báj, szelídség, s égi szeretet." 

 
S e szeretet jegyében minden kedves résztvevőnek jutott egy kis ajándék: a Molnár Enikő 
magyarörmény honfitársunk kézzel festett, - örmény motívumok és örmény írásjelek 
felhasználásával készített - dekoratív karácsonyfagömbjeiből. Több klubtagunk - az 1997 
évben tanúsított önzetlen segítségéért, a klub és kapcsolódó programjai szervezésében 
való aktív részvételéért könyvajándékban részesült. 
 
Gyertyaillat, csengettyűszó, szaloncukor, finom falatok, halk beszélgetés aláfestéséül a 
nagykárolyi Trio Castellanele karácsonyi dalai és a magyar karácsonyi egyházi énekek 
felvételei szolgáltak. Jó volt így együtt lenni és várni a kis Gyermeket !  
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Karácsony az erdélyi örményeknél 
A Fővárosi Örmény Klubban 1997. december 18-án  elhangzott előadás  

 
  "Az angyalok sokasága és a mennyei seregek leszállottak 
  az égből az Egyszülött Királlyal. Énekelve zengték: 
  Íme az Isten Fia! Mondjuk mindnyájan: 
  örvendjetek egek és hangos szóval dicsérjétek a világ terem- 
  tését, mert az örökkévaló Isten megjelent a földön és itt la- 
  kott az emberekkel együtt, hogy üdvözítse a mi lelkünket." 
 
Így szól a karácsony ünnepének egyik saragánja - néhai Kovács Géza fordításában - s 
mindjárt felvetődik bennünk a kérdés, hogyan ünnepelték az erdélyi örmények Isten 
Fiának, Jézus Krisztusnak megjelenését a földön. 
 
A kérdésre pontos választ adhatunk, mert 1943-ban megjelent egy szép tanulmány - 
szinte kis könyv - a Tarisznyás Györgyi tollából Örmény karácsony címmel. A szerző 
később nagyon sok szenvedésnek volt kitéve, ezt a teljesség kedvéért említem!  
 
Elöljáróban meg kell jegyeznem, illetve idéznem kell Tarisznyás Györgyi megállapítását: 
"A magyarrá vált örménység mind jobban és jobban hagyja el ősi szokásait, sok szokást, 
amelyet még egy félszázaddal ezelőtt még mindenütt ismertek..." 
 
Nem kívánok azonban az örményországi karácsonnyal foglalkozni, mert ahhoz több 
adatnak kellene a rendelkezésemre állnia, csak annyit jegyzek meg, hogy a karácsonyt és 
a vízkeresztet együtt ünnepelték. Erdélyben azonban a katolikus hatásra ez másként 
alakult, ahogyan mi is ünnepelünk. Itt rövid összefoglalást, s részben emlékeztetést 
szeretnék adni az erdélyi örmény karácsonyról, persze nem csupán magára karácsony 
napjára korlátozottan.     
 
A karácsonyt az örmény katolikusoknál, mint ahogyan a római katolikus egyházban és 
más keleti egyházakban is, böjt előzi meg. Ez Erdélyben így festett egy 1942-ben 
megjelent cikk nyomán: hústól való megtartóztatás volt a karácsony előtti szerdán. 
Szigorú böjt volt viszont a karácsony előtti pénteken, mikor tejterméket sem 
fogyasztottak. De ismerték az adventi időt is Erdélyben. Voltak sajátos böjti ételek is.  
 
Az adventi időre esik december 6., Szent Miklós napja. /A keleti örmények nem ülik meg 
Szent Miklós ünnepét!/ Az erdélyi örmények megtartják a napját. A szent neve örményül: 
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Nigogkrajos Shantselakor = csodatevő Miklós. A szamosújvári örmény katolikus 
leányárvaházban december 5-én este Mikulásünnepséget rendeztek, s ezen sokan részt 
vettek. Gyergyószentmiklóson az internátusban volt ünnepség. Családi körben is 
megemlékeztek e napról. A máshol szokásos forma itt is megvolt: a gyerekek kitették 
cipőiket az ablakba. Azonban tettek melléje egy kis szénát is, mivel úgy tartották, a 
Mikulás lovon jár.  
A karácsonyt mint említettem, az erdélyiek 25-én tartják, de a 24-ei éjféli misét már 
korábban, este 5 és 8 között tartják meg. /Magam is emlékezem arra, hogy Kádár Dániel 
atya este 6-kor tartotta!/ 
 
A karácsonyfa állításának a szokása a századforduló táján terjedt el, illetve lett 
általánossá az erdélyi örmény családoknál. A karácsonyfa örmény neve: dzenunti dzar = 
születés fája. Az örmények úgy, mint a magyarok, a gyermekek kedvéért állítják, 
feldíszítik, alája helyezik az ajándékokat. Február 2-ig áll a lakásban, s akkor a "Jézuska 
visszaviszi". A szülők úgy tüzelik el, hogy a gyerekek ne lássák. A templomban nem 
állítottak karácsonyfát! 
 
Az erdélyi örmény katolikusoknál néhány családban felállították a betlehemet is. Eredeti 
örmény ebben a szokásban nincs, a magyaroktól vették át, a templomban nem állítottak. 
A betlehemes játék szokásos volt Szamosújváron. Gabányi János 1936-ban, karácsony 
szombatján jegyzett le egy játékot. Különösebb jelmezük a játékban résztvevőknek nem 
volt, mivel szegények voltak, ahová betértek, valamilyen adományt kaptak, bort, pálinkát, 
tésztát. /A játékot egy öreg cigánytól tanulták, tehát ez sem örmény eredetű!/ 
 
Viszont a kántálásnak vannak örmény gyökerei, s Szamosújváron is 1900-ban még 
erősen szokásban volt. Egy ilyenkor szokásos ének: 
 
  Sír a Jézus, mert nincs pólyája,  
  vág a Szűzanya a ruhájából és abba pólyálja... 

  A végén hozzátették:  
  Adjatok pénzt, hogy a dolgomra menjek.  
 
Örmény szövege ismert. Egy magyar népi ének hasonló: 
 
  Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne, 
  ázik-fázik, megveszi az Isten hidege.  
  Hogyha volna kiscsizmám, Jézuskának odaadnám, 
  báránybőrös ködmönkémmel jól be takarnám.  
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Gyerekek, felnőttek a régi világban egyformán jártak kántálni, a városi hatóság sokszor 
szabályozta, tiltotta e szokást. Az 1940-es években a gyerekek újra jártak kántálni. 
Közismert karácsonyi énekekkel, /Mennyből az angyal.../ s ajándékot kaptak.  
Voltak eredeti örmény karácsonyi énekek is. Egy hosszabbnak az első sorai: 
 
  "Pán Ásztudzó árák jecav, ávjedisz,  
  Jev pnágzeáv hárkánt Guszin, Ájvedisz...." 
  Isten Igéje, akit elküldtek, üdvözlény,  
  A boldogságos Szűz méhében tartózkodtál, üdvözlégy... 
Az 1940-es években a kántálók 5-12 éves fiuk voltak, színes papírból betlehemi csillagot 
is készítettek, s azt magukkal vitték.  
 
Sajátos szokás a karácsonyi házszentelés. Erről - Tarisznyás Györgyi alapján - egyik 
művében Bálint Sándor is megemlékezik.  
 
Karácsonykor szokásos a rokoni látogatás. Gyegyószentmiklóson az egyházközség 
karácsonyfa ünnepélyt tartott, s azon a szegényeknek ajándékokat adtak.  
Él a néphit, hogy karácsony éjszakáján az állatok az istállóban beszélgetnek, jutalmul 
adta e beszédképességet Jézus ez alkalomra, mert ott voltak vele az istállóban.  
Boldog ünnepet kívánni először a férfiaknak kell, mert ha nő teszi, az szerencsétlenséget 
okoz. S aki boldog ünnepeket kíván, legalább egy darabka fát kell magával hoznia, hogy 
ezzel is gyarapítsa a ház vagyonát.  
 
Vannak sajátos karácsonyi ételek is, megtalálható közöttük az ángádzsábur leves is.  
 
Végezetül még azt említeném, hogy a sajátos gyergyószentmiklósi társulat tagjai, a vörös 
köpenyesek részt vesznek karácsony napján is az istentiszteleten.    
 

 dr. Sasvári László 
<><><><><> 

A sziget titka 
I. rész 

   " Senki sem sziget.  
     Része a kontinensnek, 
     az egésznek egy darabja." 
      / John Donne/ 
1997. szeptember végén, Velence szépségeinek csodálata közben eljutottunk végre a 
lagúnák városának legcsendesebb zugába, Szent Lázár szigetére. A csend és a magány, 
az örmény atyák szigetére, az örökkévalóság küszöbére. A tér és idő korlátait 
szétfeszítette a sziget. 
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Egy népet (csak egyet?!) meg lehet fosztani a függetlenségétől, szabadságától, sőt az 
országától is. De a jövőbe, feltámadásukba vetett reményüktől senki, soha nem foszthatja 
meg őket, ha vannak olyan fiaik és leányaik, akik ébren tartják bennük ezt a hitet, 
átmentik a jövő nemzedékek számára múltjukat, irodalmukat, történelmüket, s 
legdrágább kincsüket, az anyanyelvet... 
 
Pontosan ilyen emberekkel találkoztam itt a szigeten: az élőkkel és a holtak emlékével. 
Az örmény nép hangyaszorgalmú, tudós szerzetesei, papjai fogadtak minket, amint 
kikötünk: Fogolyán atya és az örmény bencések, a velencei mechitaristák. 
Ott, ahol partot értünk, kétszáz évvel korábban még a tenger hullámzott. 1815-ig a 
szigetre érkező csónakok közvetlenül a monostor bejáratánál kötöttek ki. 
 
Velencében volt egy szigorú törvény: még egy darab követ sem volt szabad a vízbe 
dobni, nehogy megemelkedjék a víz szintje. Az örmény atyáknak azonban 
kiváltságképpen megengedték, hogy szabad a szigetüket igényük szerint megtoldaniok. 
Azzal a kikötéssel, hogy ugyanannyit ki is kell vájniok, emelniök a tengerből.  
- Ez utóbbiról aztán az idők során elfelejtkeztünk, - tette hozzá mosolyogva Fogolyán 
atya.  
 
Kiszálltunk, és jobbkéz felől a rendalapító, boldog emlékű Mechitar Szebasztaci 
életnagyságú szobra fogadott kitárt karokkal bennünket.  
A hosszú, hegyes csuklyával ellátott szerzetesi kukulla félreérthetetlenül Nursiai Szent 
Benedek kései örmény fiát és utódját, az örmény bencések alapítóját, Mechitárt 
ábrázolta. Népének "Vigasztaló-"ját. Egy darabka örmény földre léptünk. 
 

 
 
Az Adria habjaiból kiemelkedő, 
alig háromnegyed 
négyzetkilométer nagyságú 
szigeten már a magyar 
honfoglalás századában bencés 
monostor állt. 850 tájékán épült 
templomuk kereszthajós 
alaprajzú volt, - ez nemrégiben 
derült ki egy tűzvész során.  
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A legrégibb kő a szigeten, amely latinul szólt hozzánk, a szigetet körülvevő sekélyes 
pocsolyából került elő, s arról tanúskodik, hogy funkcióváltás következett be a sziget 
életében a XIV. század derekán:  „ DEO SACRATUM EST HOC HOSPITALE... A. D. 
1348.” A velencei köztársaság ide internáltatta a Levantéből érkező szörnyű betegség 
hordozóit, a nyomorult leprásokat. Ezért kapta a sziget az ISOLA SAN LAZZARÓ 
nevet, a bibliai Lázárról.  
Egészen 1479-ig maradt a leprások elkülönítő szigete, a köztársaság afféle hivatalos 
karanténja. A leprások azonban továbbra is itt maradtak, s egészen 1600-ig ők voltak a 
sziget szomorú emlékű "lakói". Közben 1498-ban restaurálták a leprosoriumot, amint ezt 
egy másik kő tanúsítja. Az 1974-es tűzvész során pedig előbukkantak azok az ablakok is 
a templom falából, ahonnét a rácsok mögül hallgathatták a szerencsétlenek a szentmisét.  
A civil társadalom ugyan kitaszította őket önvédelemből, de a középkori egyház nem 
hagyta magukra, lelki vigasz nélkül őket.  
A XVII. században dominikánusok váltották fel őket, s rövid időre a fehérruhás 
szerzetesek vették birtokba a szigetet. A századfordulóra azonban a sziget már ismét 
romos és lakatlan volt. Szinte kínálta magát, hogy a "bárka népe" kikössön rajta, s az 
örmény "odüsszeia" itt érjen véget... Nagyon hosszú út vezetett odáig, hogy 1717-ben a „ 
SERENISSIMA” engedélyével letelepedhettek végleg az örmény atyák Velencében, a 
szigeten.  
 
Hogyan kerültek az örmények Szent Lázár szigetére? Válaszért egészen a rendalapító 
személyéig kell visszamennünk, akinek  a kitárt karjai fogadtak érkezésünkkor. Ugyanis 
aligha létezik mégegy olyan szerzetesrend, amelynek a történelme oly szorosan fonódna 
össze népe sorsával, ahonnét az alapító, Manuk Petroszjan is származott. 1676. február 
7-én született a kis-örményországi Sivas (Sebaste) városában, mélyen keresztény 
családból.  
 
Fiatalon a közeli Szent Kereszt monostor szerzetese lett, ahol 1691-ben diakónussá 
szentelték. Szenvedélyesen vetette bele magát tanulmányaiba, népének a szellemi 
színvonalát, lelkiségének az elmélyítését tűzte ki célul maga elé. 1696-ban pappá 
szentelték.  
 
Tanulmányai során hosszabb időt töltött az Örök Városban, Rómában. Alkalma nyílott 
megismerkednie a nyugati egyház misszionáriusaival, lelkiségükkel.  
„ Szurb” Ecsmiadzin, az Üdvözítő városa, Jeruzsálem, majd Aleppó, Sebaste, Ciprus, 
Erzerum és a "második" Róma, vagyis Konstantinápoly a további állomások életében.  
Eközben egyre inkább érlelődik, erősödik lelkében az elhatározás: a keresztény 
testvéreiktől elszigetelődött örményeknek meg kell találniok római katolikus testvéreik 
kezét. Egységre kell lépniük Rómával, s népének a szellemi és lelki felemelkedését egy 
nyugati típusú szerzetesrend alapításával kell szolgálnia.  
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1699-ben Mechitár tanítani kezd. 1700-ban már azon fáradozik, hogy 
Konstantinápolyban egy örmény intézetet állítson föl, nyomdával felszerelve.  
A régi, középkori kódexmásoló barátok kora lejárt, a könyvnyomtatás teheti 
hatékonyabbá, s juttathatja el az "örömhírt" népéhez, örmény nyelven. Még ugyanebben 
az évben megjelenik Mechitár fordításában Kempis Tamás híres könyve, az „ IMITATIO 
CHRISTI ”, örményül ! Szimbolikus jelentőségű: hiszen az egész örmény történelem 
Krisztus követése, a keresztúton. S a stációk sehogy se akarnak elfogyni, a Via Dolorosa 
egyre magasabbra vezet... 
 
Tanítványainak száma eközben négyről kilencre nőtt. Ekkor azonban el kell hagynia a 
fővárost. Szmirnán keresztül menekülni kényszerül, mivel ellenségei az életére törnek. 
Kis közösségével együtt, kéziratokkal megrakodva, több csoportban érkeznek meg a 
Pelopponnészosz félszigetre.  
A Velence fennhatósága alá tartozó Modone városában telepednek le, s felveszik a 
kapcsolatot Rómával. Azonban az időközben  a Velencei Köztársaság és a Török Porta 
között kitört háború miatt ismét menekülniök kell. A kis örmény közösség 1715 tavaszán 
érkezett meg Velencébe.  
A város szenátusa és Mocenigo doge - néhány örmény kereskedő hatékony 
közreműködése következtében - átadta nekik használatra a szigetet. Később, 1833-ban 
ment át végleg a tulajdonukba "örök áron", jelképes összeg befizetése fejében. Velence 
nagylelkűen, szívélyesen fogadta a Keletről jött menekülteket, hiszen 1712-ben XI. 
Kelemen pápa jóváhagyását is elnyerte az új szerzetesrend, mivel 1711-ben a bencés 
regulát fogadták el. Mindez rendkívül gyorsan zajlott le, egy évtizeddel rendi közösségük 
megalakulása után. A rendet alapító Mechitár lett szerzeteseinek első bencés apátja.     
 
        fr. Lénárd 
                 világi ferences  
        történész, teológus 

<><><><><> 
 

Az erdélyi örmények rövid története jogi megközelítésből 
A Fővárosi Örmény Klubban 1997. október 16-án elhangzott előadás  

III. befejező rész. 
 

II. József halála után 1791-ben összehívták az országgyűlést, amelyre az örmények is 
kérték meghívásukat. A Kancellária a meghívást az országgyűlés hatáskörébe 
tartozónak tekintve, a kérést nem teljesítette. 
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Az országgyűlésen napirendre került az örmények ügye is. A rendek állásfoglalása 
nem volt egyértelmű e tekintetben. A székelyek egyenesen azt követelték, hogy az 
örmények kiváltság-, adomány és nemesleveleit érvénytelenítsék, kereskedelmi 
tevékenységüket pedig az importárukra korlátozzáki. Józanabb, de kemény 
követelésekkel lépett fel a három magyar szabad királyi város (Kolozsvár, 
Marosvásárhely és Gyulafehérvár): ők bizonyos feltételekkel járultak volna hozzá a 
két város szabad királyi városi rangra való emeléséhez. Igényt tartottak arra, hogy 
ezzel az ő jogaik ne csorbuljanak. Ezen túlmenően azonban azt követelték, hogy a 
két város polgárai csak saját városukban élhessenek szabad királyi városi 
szabadságokkal, jogaik gyakorlása ne terjedjen ki a többi szabad királyi városokra, 
mert ha a magyar szabad királyi városokban is korlátlanul kereskedhetnének, ez 
tönkretenné a magyar kereskedőket. Fenntartották jogukat arra, hogy továbbra is 
csak bizonyos szerződés és taxafizetés  mellett engedjék meg városaikban az 
örményeknek a kereskedés folytatását. Mindezen tiltakozások ellenére a törvény 
megszületettii. A rendek felvették a  két  várost a szabad királyi városok sorába 
tekintettel az uralkodóház iránt tanúsított hűségükre, a kereskedelem 
előmozdításában tanúsított szorgalmukra valamint arra, hogy már hosszú ideje  az 
országban laktakiii. A törvény azonban kimondta az ország tulajdonjogát az összes 
szabad királyi város felett, valamint azt is, hogy az örmények befogadásuk után sem 
alkothatnak külön nemzetet, terheik és jogaik a magyar nemzet tulajdonában lévő 
más szabad királyi városokéval lesznek azonosak. Megkövetelte a törvény a magyar 
nyelv használatát az igazgatásban, továbbá magyar iskolák fenntartását a magyar 
nyelv művelésére. Kimondta a törvény, hogy az örmény városok kiváltságaiból 
érvénytelen az, ami ellentétes az ország alkotmányával, más szabad királyi városok 
jogaival és a jelen törvénnyel. 
 
Az örmények az említett rendelkezésekből legsérelmesebbnek magukra nézve a 
kvartély- és előfogat-mentesség eltörlését tartották. Még az országgyűlésen 4 ezer 
aranyat ajánlottak fel a két teher megváltásáraiv, a rendek azonban azt nem fogadták 
el. Az örmények ezért felségfolyamodványok sokaságával árasztották el az 
uralkodót. 
 
A vita az 1810-11. évi országgyűlésen zárult le kompromisszummal, melynek 
értelmében a készpénzes megváltás helyett a két örmény város hajlandó lett volna 
kaszárnyát építeni annyi katonaság számára, amennyi a város teherbíró képességét 
nem haladta meg. Az országgyűlés határozatainak vizsgálata azonban évekig 
húzódott  a  királyi  udvarban,  és  amikor a Kancellária  végre 1813. közepén 
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felségelőterjesztést tett a két város vitás terhei ügyében, az uralkodó - a Habsburg 
birodalomnak a francia háborúk terhei miatt egyre inkább romló pénzügyi helyzetét 
szem előtt tartva - a készpénzváltság mellett foglalt állást. A döntést a király 
meghozta és felterjesztést kért a Guberniumtól a megváltás  összegére nézve, ami a 
kérdés eldöntésének további elhúzódásához vezetett. A Habsburg birodalom 
kormányzata egyre jobban lassult, erdélyi vonatkozásban sokkal fontosabb ügyek is 
megoldásra vártak (pl. az úrbér kérdése), az örményeknek pedig semmi okuk nem 
volt a sietségre. 
 
A megoldást csak az 1834-35. évi országgyűlés hozta, amikor az örmények 
fontosabbnak ítélték bekapcsolódásukat Erdély politikai életébe, mint fenntartani a 
kvartély- és előfogatmentességet és egyáltalán a különállást, ezért vállalták annak 
terheitv. Ennek fejében viszont teljesen új szövegezésű kiváltságlevelet kértek a 
királytól. Így született meg az 1837. augusztus 15-én az Erzsébetvárosnak 
adományozott kiváltságlevélvi, majd egy évvel később Szamosújvár kiváltságlevelevii. 
Ennek hatására a  többi örmény szórvány - elsősorban a gyergyószentmiklósi és 
csíkszépvízi örmények - is megpróbált kiváltságokat szerezni, az ő erőfeszítéseik 
azonban sikertelenek maradtak. 
 
Az 1848-as évet követő időszakban az örmények egyre nagyobb szerepet vállaltak a 
politikában és a közéletben, ami egy jelentős átstrukturálódást eredményezett 
soraikban. Ettől kezdve megjelentek az örmények miniszteri bársonyszékben, 
járásbíróságok írnoki asztala mellett; tábornokok, akadémikusok, országgyűlési 
képviselők, egyetemi tanárok, írók, nagybirtokosok és hivatalnokokként tűntek fel 
országszerte. 
 
Ennek hátrányaként az örmény településekről főként a fiatalok és a középkorúak 
kitelepülése indult meg, ami a települések örmény lakosságának elöregedését, a 
zártság teljes mértékű feladását vonta maga után. 
Az örmény településekről, így különösen Szamosújvár, Erzsébetváros és 
Gyergyószentmiklósról, részletesebben egy következő előadásban lesz szó. 

 
dr. Czárán István 

<><><><><> 
Noé apánk ősi népe  

Rákóczi Ferenc 
Budapest 1997. december 7 
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Noé apánk ősi népe, 

Hidd el, hidd el itt a béke. 
Kikötött az életmentő bárka,  

Ragyogó Nap süt az Ararátra. 
 

Támadt reád 
Ifjú Török,  
De a hited 

Marad örök. 
Fenyegettek kozák kések,  

De vége már a szenvedésnek. 
 

Hacsaturján táncos népe,  
Táncoljon már néped szépe ! 

Hüvelyedbe a kardoddal, 
Győztél a bátor harcoddal. 

 
 
 
 

 
Nem lehetett, 
Sosem lehet, 

Kiirtani. 
Hazugsággal, 
Sötétséggel, 

Butítani ! 
 

Ambarcunján okos népe, 
Bizakodva nézz az égre ! 

Ősibb vagy Te, mint a görög, 
Sziklaként állsz, ha ég dörög. 

 
Bizony mondom, 
Bizony, bizony: 

Ne gondolj Te másra, 
Igaz hittel, 

Tiszta szívvel, 
Nézz az Ararátra ! 

 
 

 
Számadás 

Mindennek dacára és sokak, sokminden ellenére igen látványos és sikeres volt az l997-es 
év a Fővárosi Örmény Klub számára. Korántsem a képviselők munkáját kívánom itt 
dícsérni, mert sajnos erre nincs okom, de az eredmény mégis nagyszerűnek sikerült.  
l997 évben is minden hónap 3. csütörtökén megnyitotta kapuját a Fővárosi Örmény Klub 
a Magyarok Háza I. emeleti zenetermében. A klub és a részben a klub tagjaiból l997. 
február l4-én megalakult Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében 
l997 évben három utazásra került sor. Márciusban, Virágvasárnap a bécsi mechitarista 
rend kolostorát, az örmény katolikus templomot és múzeumot látogattuk meg, amely rend 
a magyarországi örmény-katolikusok lelki gondozását látja el a mai napig. Augusztusban 
az Erdélyi Örmény Gyökerek, barangolás őseink földjén c. körutazáson vettünk részt, 
amelynek során találkoztunk az erdélyi örmény települések magyarörmény kolóniáival. 
Kolozsvár, Szamosújvár, Csíkszépvíz-Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, 
Nagyvárad és szinte valamennyi felkeresett helyiség Erdélyben ugyanis a gyökereinket 
jelenti, legalábbis a magyarországi örménység kb. 95 %-ának. 
Szeptemberben pedig Szent Lázár szigetén látogattuk meg a mechitarista rendet, 
kolostorát és múzeumát, amely az erdélyi magyarörménység lelki gondozásához nyújt 
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segítséget P.Fogolyán Miklós Lukács gyergyószentmiklósi plébános útján, aki egyébként 
az idegenvezetésünket is elvállalta. 
Közel l40 klubtagunk utazását szerveztük meg, mindenki nagy megelégedésére! Közben 
levéltári sétákon vettünk részt a Magyar Országos Levéltárban, ismerkedve a 
családfakutatás alapjaival. 
A klub felvállalta az ősi örmény kultúra, történelem, az örmény-katolikus egyház, az 
erdélyi magyarörmény sajátos kultúránk bemutatását, melynek rendszeres programjaival 
eleget is tett és tesz is a jövőben. Természetesen foglalkozunk a magyar kultúránkkal is. 
A nagy népszerűségnek örvendő klubélet - mely egy hiánytpótló társadalmi érintkezési 
forma - tartalmas programját bizonyítsa az az összeállítás, amely az Erdélyi örmény 
Gyökerek Füzetek I. évfolyamának kivonata. A Füzetek a klub egy éves születésnapján 
jelent meg először, márciusban és jelenleg 8oo példányban kerül sokszorosításra, 
terjesztésre. Köszönetet mondunk a Füzetek íróinak, alkotóinak, akik ellenszolgáltatás 
nélkül tették dolgukat l997 -ben, így a Füzetek csupán sokszorosítási költséget jelentett a 
költségvetésünk terhére. l997 évben a Füzetek l0 havi megjelentetése az Ararát újság 
csupán egy számának megjelentetési költségével volt azonos!!! És akkor csak a 
költségeket hasonlítottuk össze! Igaz, hogy a Füzetek rendkívül szerény kivitelü, de 
tartalmában gazdag olvasnivalót nyújt a hazai örményszármazásu testvéreink túlnyomó 
többségének és a kultúránk iránt érdeklődőknek. 
Lehetőséget nyújt ezáltal azoknak is megismerni a klubban elhangzott előadások anyagát, 
akiknek nincs lehetősége a klubba eljárni. 
Reméljük, l998 évben módunk lesz a Fővárosi Örmény Klubnak és a Füzeteknek 
nagyobb költségvetést biztosítani! 

dr. Issekutz Sarolta   Fővárosi Örmény Klub háziasszonya 
1997. évi mérleg 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek  Füzetek I. évfolyam tartalma 

A megjelent cikkek és tanulmányok címeinek  és szerzőinek jegyzéke 
 
1997/1. szám.  1997. március 

Születésnapra. A Fővárosi Örmény Klub egy éves évfordulója  dr. Issekutz Sarolta 
Egyházak és karácsony                                                             dr. Sasvári László 
Arménia és Bizánc                                                         Dr. Magyar István Lénárd 

1997/2. szám. 1997. április 
A mechitaristákról                                                                    dr. Sasvári László 
Örmény elemek a textilművészetben                                        dr. Pásztor Emese 
Az erdélyi magyar-örmény családok történetének régi forrásai  Vissi Zsuzsanna 
Látogatás a bécsi mechitaristáknál                                          Juhos-Kiss János 

1997/3. szám. 1997. május 
Néhány szó az örmény egyházról és szertartásról                Leszkovszky Pál O.P. 
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Beszéd az ünnepélyes örmény szentmisén a Szent István Bazilikában, 
1997. április 26-án.                                                            Leszkovszky Pál O.P.  
Anyák Napjától Anyák Napjáig                                                Juhos-Kiss János 
Anyák napján                                                                 Juhos-Kiss János 
Vákár Tibor "Örmény építészet" c. kiállításának megnyitására  
(MÉSZ Székház, 1996. okt. 11)                                                dr. Guzsik Tamás    
Emlékezés a Genocidiumra  
Kányádi Sándor  " Örmény sírkövek"  est 

1997/4. szám. 1997. június 
A  heraldika /címertan/ alapjai                                                  Dr. Bertényi Iván    
Örmény adalékok a Duna tájékáról,  főleg a XVIII. századból dr. Sasvári László 
Bemutatkoznak az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  
elnökségi tagjai: Kapcsolatom az örménységgel                        dr. Sasvári László 
Az 1996 nov. 21-26 között kiállított, Velünk élő kultúrák: Örmények c. kiállítás 
anyagából:    örmény családnevek 
Egy örmény utazó-kereskedő a Duna mentén a XVIII. században  Dr. Pető Mária  
Megalakult az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

1997/5. szám. 1997. július 
Világosító Szent Gergely emlékezete                          Dr. Magyar István Lénárd 
Néhány szó az erdélyi örmény identitásról                  Kali Kinga 
Világosító Szent Gergely ünnepén                              dr. Issekutz Sarolta 
Örmény nosztalgia                                                      B. Ötves Margit 
Hatványozott közös dolgaink                                      Sebesi Karen Attila 
Gondolatok az örmény identitásról (származástudatról) 

 
1997/6. szám. 1997. augusztus 

A Simaiak I. rész                                                        néhai Korbuly Domonkos 
Bemutatkozik Fancsali János 
A kolozsvári Fugulyán család története                       Fancsali János 
Oszmán török szőnyegek                                            Batári Ferenc 
Fémművesség és az örménység                                     Kótai József 

1997/7. szám. 1997. szeptember 
Déli harangzúgás                                                         Dr. Zakariás Egon 
A Simaiak II. rész                                                        néhai Korbuly Domonkos 
Örményország ősi földjén I. rész                                 Benyik Béla 
 Egy magyar-örmény hitvallása                                   dr. Issekutz Sarolta 
Templom és iskola                                                      Reményik Sándor 
Őseink földjén                                                             dr. Issekutz Sarolta 

1997/8. szám. 1997. október 
A Simaiak III. rész                                                      néhai Korbuly Domonkos 
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Fogolykiváltó Boldogasszony (Patrona Armenorum)   Dr. Magyar István Lénárd 
Örmény nyelv - örmény írásbeliség                             dr. Sasvári László 
Kiállítási megnyitó                                                      dr. Benedek Katalin 
Az Aradi Vértanuk emlékünnepség 
Az Aradi Tizenhárom                                                  Dr. Kedves Gyula 

1997/9. szám. 1997. november 
Meghívó az örmény-katolikus egyház története és művészete konferenciára 
Posthumus díjak 
A Simaiak IV. befejező rész                                         néhai Korbuly Domonkos 
Látogatás Csíkszépvízen                                              dr. Sasvári László 
Velence örmény emlékei (speciális örmény útikalauz) I. rész 

Fogolyán Miklós feljegyzéseit sajtó alá rendezte dr. Sasvári László 
Az erdélyi örmények rövid története jogi megközelítésből I. rész.  

 dr. Czárán István 
1997/10. szám. 1997. december 

Az erdélyi örmények rövid története jogi megközelítésből II. rész   
 dr. Czárán István 

Velence örmény emlékei (speciális örmény útikalauz) II. rész 
Fogolyán Miklós lelkész feljegyzéseit sajtó alá rendezte   dr. Sasvári László 

Elhunyt Jagamas János az erdélyi népzenekutatás nesztora        Fancsali János 
Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante című fotókiállítása    Szabó László 
Az örmény-katolikus egyház története és művészete  
magyarországi első konferenciája                                              dr. Issekutz Sarolta 
Egy megállapodás margójára                                                     dr. Issekutz Sarolta 

<><><><><> 
 

 
A Fővárosi Örmény Klub 1997 évi rendezvényei. 

A klub háziasszonya: dr. Issekutz Sarolta 
1997. január 16. 

1. Erdélyi városok I. rész vetítettképes előadás 
 Előadó: Dr. Szarka György 
2. A családfakutatás alapismérvei 

Előadó: Vissi Zsuzsanna főlevéltáros    
1997. február 20. 

1. Az örmények szerepe Bizáncban 
 Előadó: dr. Magyar István Lénárd egyetemi tanár 
2. Jengibarján Dávid örmény népzenei összeállítása  

1997. március 20.  
Örmény emlékek a textiltörténetben  
Előadó: dr. Pásztor Emese az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusa 
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1997. április 17.  

Emlékezés az 1915-ös örmény genocídium áldozataira és az örménység 
hányattatott sorsára. Próza, vers és zene. Juhos-Kiss János összeállítása   

1997. április 28. 
Kányádi Sándor "Örmény sírkövek" című estje, a III. kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzattal közös rendezésben 

1997. május. 15. 
1. Örmény adalékok a Duna tájékáról, főleg a XVIII. századból   
 Előadó: dr. Sasvári László tanár. 
2. Egy örmény utazó-kereskedő a Duna mentén a XVIII. században -  
 Előadó: dr. Pető Mária régész-muzeológus (Budapesti Történeti Múzeum) 
3. Dr. Bertényi Iván egyetemi tanár (ELTE Bölcsész Kar Történelem 

Segédtudományai Tanszék) előadása a heraldika (címertan) alapfogalmairól. 
A klubest zenei anyagát összeállította és előadta: Fogolyán Kristóf fuvolaművész. 

1997. június. 19. 
1. Világosító Szent Gergely emlékezete.  
 Előadó dr. Magyar István Lénárd  egyetemi tanár. 
2. A kolozsvári Fugulyán család története. 

 Előadó: Fancsali János zenetörténész. 
1997. július.  17. 

1. A fémművesség és az örménység.  Vetítettképes előadás.   
 Előadó: Kótai József ötvösművész 
2. Válogatás az örmény költészet remekeiből. Előadta: Szabó Anikó színművésznő 

1997. augusztus. 21. 
1. Örményország ősi földjén I.  Utazzunk Arméniába ! Vetítettképes előadás.   
 Előadó: Benyik Béla 
2. Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek, barangolás ősein földjén c. körutazásról. 

dr. Issekutz Sarolta 
1997. szeptember. 18. 

1. Fogolykiváltó Boldogasszony:   "Patrona Armenorum" 
 Előadó: dr. Magyar István Lénárd  egyetemi tanár 
2. Örmény nyelv, örmény írásbeliség      
  Előadó: dr. Sasvári László tanár 
3. Beszámolók és programajánlatok. 

1997. október. 16. 
1. Az erdélyi örmények története jogi megközelítésben     
 Előadó: dr. Czárán István         
2. Elhunyt Jagamas János, az erdélyi  népzenekutatás nesztora          
 Előadó: Fancsali János  

1997. november. 20. 
1. Vákár Tibor: ARARÁT szimfónia c. kiállítás megnyitása 
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2. Az örmény-katolikus egyház története és művészete című konferencia 

megnyitása és bevezető előadások: 
3. Kereszténység kezdetei és az örménység  

           Előadó:  Dr. Magyar István Lénárd egyetemi tanár 
4. Hagyományőrzés és hagyományteremtés az örmény építészetben  
    (ANI évszázadai) Vetítettképes előadás    
     Előadó: dr. Guzsik Tamás építészettörténész  

1997. december. 18. 
1. Karácsony az erdélyi örményeknél               
 Előadó: dr. Sasvári  László 
2. Karácsonyi műsor prózával, verssel, zenével, ajándékozással. 

<><><><><>
 

Programajánlat 
• Csak felnőtteknek !   

 !!! Sörparti a Csendesben !!! 
 A következő alkalom: 

                    1998 február  7. -én szombaton délután 16 órakor 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egy korábbi hagyományt kívánt 

újraéleszteni. Az idősek elbeszélése alapján tudjuk, hogy a két háború között élt egy 
hagyomány, amely szerint az örmények havonta egyszer a város egy 
meghatározott vendéglőjében vagy sörözőjében, fehér asztal mellett,  találkoztak 
és beszélgettek. A hagyomány felélesztése és megbeszélése céljából egy sörpartit 
szerveztünk a Csendes Étteremben, Budapest V. Múzeum krt. 13. (bejárat a 
Ferenczy utcai oldalon) 1998 december 20-án délután 16 órára  (tel: 267-0218), melyet 
a Füzetekben meg is hirdettünk. Kezdeményezésünkre kellemes társaság gyűlt össze 
egy kis fesztelen csevegésre, óévbúcsúztatóra. Több javaslat közül azt fogadtuk el, 
hogy minden második hónap első szombatján, találkozunk ugyanott, ugyanakkor.  

 Mindenkit szeretettel várunk, akinek valamilyen vidám története van vagy 
egyszerűen beszélgetni akar egy pohár sör mellett. A találkozó önköltséges. 

<><><><> 
Információk  

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi örmény kolóniák részére. Ruhanemű, könyv, apró háztartási 
használati eszközök, iskolafelszerelések átvétele az egyesület székhelyén.  

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
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 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, különösen az elektromos hálózat felújítására és a 
beázások megszüntetésére gyűjtünk. 

• Köszönetet mondunk Dániel T. Zoltán és Havasi Lászlóné klubtagunknak az 
erzsébetvárosi templom felújítására továbbítandó adományáért, dr. Dajbukát 
Adriennek a csikszépvizi templom javára továbbítandó adományáért, végül dr. 
Kenyeres Miklósné, Kiss Lászlóné és Guttmann József adományaiért az egyesület 
javára. 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület köszönetet mond a Kereskedelmi 
és Idegenforgalmi Továbbképző Kft-nek, Dr. Sz. Tóth Gyula nyelviskolai vezetőnek az 
igen jelentős mennyiségű angol, német, francia és orosz nyelvkönyvek 
adományozásáért, melyek továbbadományozása iránt az erdélyi magyarörmény 
kolóniák fiatalsága számára- nyelvtanulásuk segítése  érdekében - megtették a 
szükséges intézkedéseket. 

• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156 
 Nyitvatartási rend: Iroda: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 ,  csütörtök 12-17 óra  

 Kiállító terem: kedd 14-17, csütörtök 14-16 óra  
 dr. Issekutz Sarolta elnök félfogadása minden hónap 1. csüt. 16- 18 óráig II. em. 261. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
 A fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
 Erdélyi Örmény Gyökerek 
A Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak: dr. Sasvári László, dr. Magyar István Lénárd, 
                       Juhos-Kiss János, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 
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„Emlékek nélkül, 
népeknek híre csak 
árnyék...” 
(Vörösmarty Mihály) 

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
II. évfolyam 1998/12. szám  

1998. február 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Naptár - február hó 
 

Szép ünneppel kezdődik a hónap! Keleten inkább úgy ismerik: Jézus bemutatása a 
templomban vagy Jézus találkozása Simeonnal. Nyugaton pedig: Gyertyaszentelő 
Boldogasszony. Keleten inkább Jézus- azaz Úr-ünnep, nyugaton Mária-ünnep. Mit is 
mond a bibliai történet? 
Az akkori vallási előírásoknak megfelelően Jézust édesanyja, Mária elvitte a szülés után 
40 nappal a templomba és ott találkozott, helyesebben meglátta Őt egy igen idős ember, 
Simeon, akinek Isten e találkozást megígérte: 
"Ma az öreg Simeon a Szentlélek által a templomba jött, sokkal fölségesebben jelent meg 
mint a kerubok, mert ők, akik a szárnyaikkal röpködnek, nem merik az Urat szemlélni, 
félelmetes dicsősége miatt, Simeon az Urat hordozva forró csókkal illette és símogatta 
Őt, a kisded csecsemőt és könyörögve kérte, bocsássa el őt békességben." 
        /néhai Kovács Géza fordítása/ 
Jézus a világ világossága, az ismeret fényét adta Simeonnak is, jelképesen az egyház 
gyertyát szentel e napon, s innen a gyertyaszentelő elnevezés. De az ünnep üzen is 
nekünk: törekedjünk a világosságra! 

          dr. Sasvári László 
 

A sziget titka 
II. rész 

 
A szigetet ténylegesen is 1717. szeptember 8-án vehették át Velencétől az örmény atyák. 
A következő évben pedig már Róma engedélyével bárhol a világon szabadon 
prédikálhattak leigázott, rabigába görnyedt, "örömhírt" váró örmény népüknek.  
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Mechitárra és társaira az ősi bencés jelmondat, az "ORA ET LABORA" (imádkozzál és 
dolgozzál) szellemében óriási munka várt. A szigeten talált romokból helyre kellett 
állítaniok a templomot és a monostort. Az épületekkel 1740-re készültek el, ahogyan azt a 
refectorium (ebédlő) bejárati ajtaja felett olvashattuk: 
„ FUIT HOC MONASTERIUM TOTUM TEMPORE MECHITAR PETRI EX 
SEBASTE I. ABBATIS EXTRUCTUM AN. 1740. ” A torony építését 1742-ben 
kezdték el, s 1750-re fejezték be.  
Az újjáépült falakat tartalommal a benedeki "ORA ET LABORA" szellemében töltötték 
meg. Könyvtáruk, értékes kézirataik, nyomdájuk a távoli, keleten élő örmény népük 
szellemi és lelki színvonalának emelését szolgálta, már az alapító életében. Az örmény 
lelkiség, a keresztény örmény tradíciók, az örmény történelem és irodalom, az 
armenológiai kutatások nyugati, európai centrumává lett Velence. És legfőképpen a 
csodálatos örmény nyelv központjává.... 
Mechitár műveiből csak a legfontosabbakat említve: 1744-ben kiadta az örmény nyelv 
teljes szótárát - húsz évig dolgozott rajta. Posthumus mű - 1749. április 27-én halt meg - 
másik óriási munkája, az örmény nyelvű teljes, kritikai bibliafordítása, mellyel kortársai 
legnagyobb elismerését és csodálatát sikerült kivívnia. Alapítójuk szellemében 
hihetetlenül széles körre terjedt ki az örmény atyák tudományos munkássága a XVIII - 
XIX. szd. folyamán. 1789 óta két nyomda is működik a szigeten, tudományos és irodalmi 
munkásságuk szolgálatában.  
  
A tudományos munka mellett nem feledkeztek el a közvetlen kapcsolattartásról sem 
népükkel. Misszióikkal eljutottak Anatóliába, Konstantinápolyba, a Krím-félsziget 
örményeihez. A XVIII - XIX. századi mechitarista missziók összes eredményét azonban 
semmivé tette az 1915-GENOCÍDIUM. Ekkor tevődött át tevékenységük súlypontja a 
diaszpóra örményeinek szellemi, lelki szolgálatára.  
 
A rend tudományos arculatának kimunkálásában nem kis része volt az erdélyi 
származású harmadik apátnak, ÁKONTZ KÖVÉR ISTVÁN-nak (szül. 
Gyergyószentmiklós 1740; megh. 1824). Az ő apátsága alatt (1800-1824) borult lángba 
egész Európa a napóleoni háborúk idején. Mechitár szerzetesfiait is közelről fenyegette a 
barbár francia példa: a szerzetesrendek felosztása. De a gyergyói furfangos észjárás 
túljárt még Napóleon eszén is... Rendjének megszüntetését úgy tudta elkerülni, hogy 
Mechitár művét átminősítette az "Örmény Tudományos Akadémiá"-vá, a tudós 
rendtagokat pedig akadémiai doktori fokozattal látta el. Tegyük hozzá: méltán. Egy kis 
nép élniakarása és  bölcsessége így győz a zsarnoki önkény és a fegyveres, fizikai 
erőszak felett is.  
 
Ebből merítettek erőt azok a magyar fiatalok is, akik a reformkor hajnalán itt jártak a 
szigeten. Az örmény atyák tudós elszántsága, hegyeket mozgató hite, mustármag-



 3 
keménységű akaratereje tanította meg az örmények igazságára: a megőrzött múlt a 
feltámadás záloga.   Az Ararát tövében éppúgy, mint a Kárpát-medencében. És az 
irodalmár Erdélyi János vagy a kiegyezés korában kultúszminiszteri bársonyszékbe 
emelkedett Trefort Ágoston sohasem feledték el az örmények igazságát, életpéldáját, amit 
fiatal korukban itt, a sziget csendjében hallottak meg és szívtak magukba. 
 
Nem csoda, hogy a szabadság lángoló lelkű szerelmesének, Lord Byron-nak, a nagy 
angol költőnek (1788-1824) a figyelmét is felkeltette a sziget. 1816/17 során tartózkodott 
az atyák között hónapokon át az Arméniába és kultúrájába rajongásig "szerelmes" sánta 
angol költő, hogy tanulmányozza az örmények múltját, történelmét és nyelvét. Az éppen 
ekkor készülő örmény-angol szótárhoz ő írta meg az előszót. Ma is megvan Byron 
szobája, ahol naponta tanulta az örmény nyelvet az atyáktól. Közben - kedvenc padján 
pihenve a sziget csücskében - megírta a "Manfréd"-ot.  
 
És itt meg kellett állnom gondolataimban egy pillanatra. Vajon mi készteti arra az 
"idegent", akinek "genetikailag" semmi köze ehhez a kicsiny, ősi, keleti néphez, hogy 
vegye magának a fáradtságot, és egy csodálatos szépségű, egzotikus keleti nyelvet 
tanuljon a monostor csendjében és magányában?  
Leültem ugyanarra a padra, ahol Byron is annyiszor elmerengett az örmény nyelv 
hihetetlen zeneiségű szavain.  S azon az üzeneten, amit feléje ez a társtalan, csodálatos 
nyelv közvetített... 
A lenyugodni készülő nap alkonyati sugarai annak a tölgyfának a levelein szövődtek át, 
amelyet maga Byron ültetett. Ezúttal — nekem nyújtva árnyékát. Elnéztem a tenger vizét, 
az Adria hullámait, San Giorgio Maggiore szigetétől egészen Lidóig. Körülvett a csend, a 
magány, a béke... 
 És ekkor hirtelen, villám fényeként, megvilágosodott előttem a titok. 
     /folyt. köv./ 

        fr. Lénárd 
        világi ferences  
        történész, teológus              

<><><><><> 
 

 Hová tartoznak az örmény katolikusok? 
 
Sok szó esett az örmény katolikusokról az elmúlt időszakban. Ezek kapcsán felmerült, 
hogyan is van megszervezve a katolikus egyház? Mivel ez sokak számára kevésbé ismert, 
jó ezt röviden összefoglalnunk! 
 Magyarország katolikus egyházának szervezetét mutatom be. 
Hazánk legmagasabb rangú főpapja az esztergomi érsek, dr. Paskai László. Mint első 
főpapot, prímásnak is nevezik, kormányozza az esztergomi érseki vagy főegyházmegyét. 
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De más püspökségek, egyházmegyék is tartoznak még hozzá szervezetileg: a győri és a 
székesfehérvári egyházmegye, melyeknek megvan a saját püspökük. 
További érsekségek és püspökségek: 
  - kalocsai érsekség, pécsi és a szeged-csanádi püspökség 
  - egri érsekség, váci és a debrecen-nyíregyházi püspökség 
  - kalocsai érsekség, pécsi és a kaposvári püspökség 
A hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye a miskolci apostoli kormányzósággal együtt 
Esztergom alá tartozik. /A miskolci apostoli kormányzóság, másként exarchátus az 
eperjesi egyházmegyének 1918 után Magyarországon maradt része!/ 
A honvédség részére van még szervezve a tábori püspökség. A bencés rend központja 
Pannonhalma, néhány plébániával - közvetlenül a pápai szentszék alá tartozik! 
Az egyházmegyék területileg tovább tagolódnak: 
   - főesperesi kerületek, 
   - esperesi kerületek. 
A híveket a plébániák fogják össze, a hívek közösségét egyházközségnek is nevezik. 
Szűkebb vezetőség irányítja ezt a közösséget: a képviselőtestület. Az egyes megbízások 
viselői /elnök, jegyző, gondnok, másként kurátorok, pénztáros stb./ alkotják az 
egyháztanácsot. Egy-egy plébánia területén - mintegy kirendeltségszerűen - működhetnek 
lelkészségek is. A plébániákon vezetik a hívek nyilvántartását, és jegyzik be az 
anyakönyvbe a kereszteléseket, házasságkötéseket és temetéseket. Vidéken nincs minden 
helységben lelkész, de templom, kápolna van, és a hívek némileg szervezve is vannak, 
ezeket filiálisoknak, léányegyházaknak nevezik. 
 
Magyarországon az örmény katolikusoknak egyetlen egyházközségük van, Budapesten az 
Orlay utcában. Személyileg idetartoznak, akik örmény katolikusnak számítanak. Az 
egyházi főhatóság az esztergomi érsekség. 
Erdélyben a négy ősi örmény plébániát - mivel 1715 után nem volt püspökük - 
a gyulafehérvári püspök joghatósága alá helyezték, majd 1930-ban külön apostoli 
kormányzóságot szerveztek, és az apostoli kormányzók örmény katolikus lelkészek 
voltak. Most ezt a tisztet a gyulafehérvári püspök tölti be /nemrég emelték érseki rangra!/. 
Külföldön általában a hívek vezetését örmény szertartású püspökök vagy apostoli 
kormányzók látják el. 

        dr. Sasvári 
László 

<><><><><> 
 

Kamerával az ősi romok között 
 

Különösen maradandó élményt bizonyára azoknak nyújtott Szabó László Arménia, 
Anatólia, Levante c. fotókiállítása, a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 



 5 
Kiállítótermében, akik jártak Velence Szent Lázár szigetén. Akinek megadatott, hogy 
életében legalább egyszer beleszippanthasson mechitarista kolostorának levegőjébe, 
sétálhasson az ódon falak árnyékában, elidőzhessen kertjében Byron asztalánál, ahonnan 
a legendás költő, az örmény rend vendégeként fürkészhette a hajnali párából lassan 
fölsejlő, a világ térképét évszázadokon át alakító nagyhatalmú város látványát - 
elsősorban őket szólítják meg a képsorok. A fotográfus mellesleg egyetlen felvételt sem 
állít ki Velencéről.  
Kalandozásának célja a Közel-Kelet ősi kultúráinak, kevéssé ismert tájainak felkutatása. 
Velencét említettem. A tárlat túlnyomó része az örménység múltját idézi. Kiemelten 
szólok ezekről a fotókról, hiszen az emberiség egyik legrégibb, máig fennmaradt 
kultúrájának emlékeiről készült lenyomatok.  
Számunkra ennél több, mert az innen származó erdélyi magyar-örmények ősföldjét is 
jelenti. Az erőslelkű, sokat szenvedett nép háromezer családja - a 17. században - Apafy 
Mihály erdélyi fejedelem oltalma alá menekült és ott letelepedett.  
 
Ani, az ezer évvel ezelőtti örmény főváros romjainak, templommaradványainak láttán 
eltűnődhetünk a történelem szeszélyein. Erről, a mára Törökországhoz tartozó helyről 
indultak a hódítók szorításából a hajdani kivándorlók, hogy a Krím-félsziget és Moldva 
érintésével végül Erdélyben leljenek új hazát. Az oszmán-török és perzsa birodalom 
kettős igája sem törte meg elszántságukat, identitásukat. A napjainkra már 
szellemvárossá vált Ani legjobb állapotban megőrződött épülete az örmények 
apostolának, Világosító Szent Gergelynek nevét viseli. A világon elsőként - 301-ben - 
teljességében kereszténnyé lett nemzet őbenne tiszteli legnagyobb szentjét. Az "1001 
tornyú" poliszban a 10-13. század között emelt több templom névadója is a térítő, 
tevékenységéről sok szép legenda mesél, melyek már szinte elválaszthatatlanul 
összefonódnak Chorenaci Mózessal, történetírásunk atyjával, s az 5. században 
keletkezett krónikájával. Tovább tallózva a felvételek sorában, Van nevére bukkanunk, 
mely a vár kivételével teljesen megsemmisült. Most Törökországé, az itt élő örmény 
lakosságnak menekülnie kellett. Pedig a Van-tó vidéke az ókori fejlett Urartu állam 
romjain sarjadt új nép, az örmények bölcsője. Építészetük egyik csodája, a Szent Kereszt 
templom  e helytől nem messze, Aktamar  szigetén található.  
 
A falak domborműves fafaragásai mesterművek. Kilikia tartományban, Korikosz vára 
örmény királyok rezidenciája és kulturális központ volt. Jeruzsálem örmény negyede az 
óváros legkisebb, legcsendesebb szeglete. A felvillantott utcaképek riportjai éleslátással 
kalauzolnak bennünket a hétköznapokban. Szíriában az aleppoi, Negyven mártírról 
elnevezett székesegyház színes fényképei bevilágítanak az itt élő örmények szakrális 
szertartásainak helyszínébe. 
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A közel-keleti utazás tovább folytatódik a szíriai oázisváros, Palmyra és Damaszkusz, 
majd a Boszrai Színház megtekintésével. Anatóliai régészeti leletek, Kappadókia 
földöntúli "tufa-tája", Pamukkale gipsz képződménye, Jordánia mai lenyűgöző 
romvárosai, Ciprus vad hegyvonulata is elénk tűnik.  
 
Szabó László felvételenként illusztrálja Vörösmarty Mihály örökérvényű gondolatát: 
"Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék." Aki látta, megerősítheti.  
 
                    dr. Benedek Katalin    

művészettörténész     
<><><><><> 
Olvasói észrevételek 

 
Tisztelt Főszerkesztő Asszony ! 
 
Az "Erdélyi Örmény Gyökerek" Kiadvány II/'' 1998. januári számában megjelentekkel 
kapcsolatban két észrevételt köteles vagyok tenni: 
1. 1. old. Naptár  részben: "... mindenekelőtt felveszi a misemondó ruháit, a kar a 
következő saragánt énekli:...." stb. 
A pap és a segédkezők felöltözése a sekrestyében történik, hasonlóan szép imák 
kiséretében. Az idézett saragánt a kar és a hívek a már felöltözött papság oltárhoz 
vonulása alatt éneklik (Chorhurt chorin). A saragán utolsó mondata szerepel az 
idézetben, amikor  a papság már az oltárnál áll, a szertartást vezető pap a hívek felé 
fordulva áldást ad, s a diakonus először tömjénezi meg a híveket. Ehhez logikusan 
kapcsolódik a bevezető ima ("lépcsőima") első könyörgése a Sz. Istenszülő 
közbejárásáért, az ünnep liturgiájának fölajánlása, majd a bűnbánati ima. Ezt a "keleti" és 
a "nyugati" örmény liturgiában egyaránt így végzik ! 
2. 4. old. 1. bek.: A dec. 24-i vigilia liturgia ilyen nosztalgikus említése félrevezető. 
Kádár atya 10 évvel ezelőtti halála óta is - tudtommal és közreműködésemmel - minden 
évben dec. 24-én a lehető legnagyobb ünnepélyességgel megtartottuk Jézus urunk 
születésének ünnepét (talán nem du. 6-kor, hanem 5-kor). Akik látogatják a 
magyarországi örmények egyetlen templomának istentiszteleteit, azoknak bizonyára nem 
újdonság ez a közlés. 
 
További, csupán terminológiai megjegyzés: 
6. old. 3. bek.: A "kukulla" (cuculla) a monasztikus nyugati szerzeteseknek a sz. 
cselekmények alatt (mise, zsolozsma) használt bő, csuklyás viselete. Az elnevezést ebben 
az összefüggésben  nem  érzem szerencsésnek. Az örmény pap és a szerzetes bő-újjú 
reverendát visel (Verargu), esetenként rajta fekete palásttal (Pilon). A csúcsos, 
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csuklyaszerű fejfedő (Veghar) ettől független. Utóbbit csak a szerzetesek és a tanító 
papok (Vartabed) viselik. Az uniált örmény egyházakban használata nem szokásos. 

Tisztelettel  
Guzsik Tamás 

Köszönjük az észrevételeket.  
<><><><><> 

Kedves dr. Issekutz  Sarolta ! 
 

Megkaptuk az Erdélyi Örmény Gyökerek utolsó két számát, amelyekért ezúttal mondunk 
köszönetet. 
Jan. 24-én, ebben az évben lenne 110 éves dr. Fugulyán Katalin, Katus néni, ahogy a 
családunkban neveztük, a híres kolozsvári szemészorvos, aki édesapám nagynénje volt. 
Ezért szeretnénk, hogy a küldött nekrológ alapján, egy pár szó erejéig megemlékeznénk 
róla. 
Édesapám dr. Fugulyán Gergely, szintén szemorvos volt, Marosvásárhelyen élte le 
küzdelmes életét. Március 27-én lesz két éve, hogy hosszas betegség után végleg 
eltávozott közüllünk. 
Kolozsváron a Házsongárdi temetőben van eltemetve, Katus nénivel egy sírban 
Marosvásárhelyen kollégái közül senki sem emlékezett meg róla, ezért én írtam egy 
megemlékezést az életéről ami megjelent a helyi Népújságban - ebből küldök egy 
példányt.  
Erdélyi körútjuk közben szívesen látjuk Önöket Marosvásárhelyen. 

Dr. Fugulyán Katalin 
18. január 1998. Marosvásárhely 

 
Köszönjük a megemlékezést dr. Fogolyán Gergelyről,  amelyet ezennel közkinccsé 
teszünk, hasonlóan bármely az örmény  családokra vonatkozó, közérdeklődésre számító 
leírást, bemutatkozást.   
 
Emlékezés dr. Fugulyán Gergely szemész főorvosra 
 
1996 március 27-én, 76 éves küzdelmes életút után végleg eltávozott közülünk dr. 
Fugulyán Gergely Marosvásárhely egyik legkiválóbb szemész főorvosa. 
1920. január 20-án született Mátyásföldön a zádorlaki Hemmen Etelka és a 
nagyhalmágyi Fugulyán Antal jegyző gyermekeként. 1933-tól Kolozsváron nagynénje, az 
európai hírű dr. Fugulyán Katalin szemorvos védőszárnyai alá kerül. 
Kolozsváron volt orvostanhallgató 1944-ig, azután tanulmányait Budapesten folytatta, 
majd Halléban fejezte be, ahol a menekült magyar egyetemek keretében orvosdoktorrá 
avatták háborús körülmények közepette -gyertyafény mellett a pincében. 
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Hazatérve Romániába, Marosvásárhelyen telepedik le, ahol 1947. július 13-án újból 
orvossá avatták. Ez volt az első doktorrá avatás a kolozsvári Bólyai Egyetem 
Marosvásárhelyre költözött orvosi karán. Egyetemi pályafutását 1946-ban kezdte meg 
mint gyakornok a marosvásárhelyi szemészeti klinikán, 1949-től tanársegéd 1964-ig. 
Eközben 1953-59 között az Orvosi Technikum igazgatója. 
A főorvosi fokozatot 1959-ben szerezte meg, az orvostudományok doktora címet 1967-
ben. 
1964-től 1983-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig a megyei poliklinika szemészeti 
rendelőjében kellett folytatnia orvosi tevékenységét. 
Szemészeti dolgozatainak száma több mint 160. Főbb kutatási területe a glaukóma-
zöldhályog. Kezelési eljárást vezetett be társszerzőként a szemészeti gyakorlatban: 
szemgyulladások liquor kezelését, valamint hisztamincseppeket a szaruhártya 
feltisztulására, ezenkívül személyesen kezdeményezte a klinikán a szövetbeültetést, 
valamint a glaukómában a gliccrol cseppekkel való kezelést. Dolgozatai a 
marosvásárhelyi Orvosi Szemlében, az Oltalmologic bukaresti szaklapban, valamint a 
Szemészetben jelentek meg, dolgozatainak kivonatai pedig külföldi szaklapokban is. 
Részt vett főiskolai jegyzetek szerkesztésében a Sabadccanuval, Szerémivel és Henter 
Kálmánnal, amelyekben a látás optikai analizátoráról, valamint a szemlencse 
betegségeiről ír. 
1989-ben jelent meg Az öregedő szem című kötet, Fodor Ferenc - Fugulyán Gergely 
szerzők neve alatt. 
Tagja volt az európai Glaucoma Társaságnak, a Magyar Szemorvos Társaságnak. Számos 
belföldi és külföldi szemészeti kongresszuson vett részt. 
Orvosi publicisztikai, egészségügyi, nevelési, valamint ismeretterjesztő célzattal számos 
írása jelent meg a Dolgozó Nő-ben, Új Élet-ben, az utóbbi években a helyi napilapban, a 
Népújságban is. 
Marosvásárhelyen szakmai tudását főleg betegei érzékelték, akiket kezelt és gyógyított, 
de ez számára többet jelentett minden meddő és száraz diplománál. Ötvenéves aktív 
orvosi tevékenysége alatt több mint százezer beteget vizsgált és kezelt, szerényen, 
hivatástudattal. 
Lépést tartott a legújabb szakirodalommal élete végéig. 
1995 Augusztusáig dolgozott a fizetéses poliklinika szemészeti rendelőjében, amikor egy 
teljes munkanap után hirtelen jött betegsége meggátolta őt a további orvosi munka 
folytatásában. Több hónapig küzdött érte a családja, de hiába, már nem tudott felépülni. 
Befejezésül idézzünk pát sort egy általa írt versből: 

 
"Létünk olyan, mint egy homokszem 
Melyet a szél könnyedén elsodorhat, 

Akármit akarok vagy cselekszem,  
csak törvényeid szerint alakulhat." 

 
Dr. Fugulyán Katalin    
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<><><><><> 
 

 94 éves korában, 1987 december 25-én elhunyt   
B. Ötves Margit, költőnő klubtársunk 

 
 
Született 1903-ban Szovátán. Édesanyja Papp Lenke zongora tanárnő, édesanyja orvos. 
Négyen voltak testvérek. Két fiú, két lány. Egyik testvére az I. világháború alatt esett el. 
Másik fiú testvére gyógyszerész lett Zilahon, majd a II. világháború előtt (vagy alatt) 
Budapestre jött két lányával együtt. Margit a középiskoláit és ifjúsága nagy részét 
Nagyenyeden töltötte. Innen édesanyjával a II. világháború alatt jött Kispestre. Itt 
családfenntartó lett, mivel testvére, Lenke zenét tanult a Zeneművészeti Főiskolán. Margit a 
Polgármesteri Hivatalban volt titkárnő. A II. világháború után elvesztette állását, kifőzést 
nyitott otthonában, de ekkor már a Riadó u-ban éltek ketten. Lenke nővére férjhezment és 
édesanyja eltartásához nem járult hozzá. Ez élete végéig bántotta Margitot. A kifőzés 
átmeneti volt. 53 éves korában elkezdett oroszt tanulni és rövidesen 1 év után különböző 
üzemekben tanítani. 1960-ban ment férjhez Bedő Istvánhoz, akivel nagyon békés és boldog 
éveket éltek együtt. Férje halála után mostoha gyermekei gondoskodtak róla, látogatva és 
segítve haláláig, mely 1997 december 25-én következett be hét napi eszméletlen állapot után. 
Négy nappal halála előtt voltam nála. Kedvesen fogadott, mint mindig és friss volt lélekben 
amiért nem gondolhattunk közeli halálára. Rajzolt fiatal kora óta, a 80-as évei körül kezdett 
verset írni, főleg szociális problémákkal kapcsolatban és őseire emlékezve. 
Mindenki felé nyitott, igazságot kereső, hívő lélek volt. Isten adjon neki bűnbocsánatot és 
csendes nyugodalmat. 

dr. Papp Erzsébet  
<><><><><> 

 
Örmény klubest 

Valamikor fiatal koromban - 
a két háború között, - alig 
alig térve magunkhoz, menekülések 
"hazánkból" - szép Erdélyországból 
 
Megmaradt kis MAGYARORSZÁGBAN 
voltak akkor is ÖRMÉNY ZSÚROK; 
Budapesten, a Belvárosi kávéházban 
Röpködtek szép ÖRMÉNY NEVEK: 
 
AVEDIK FÉLIX - ki igyekezett  
összegyűjteni az örményeket: 

Korbuly, Placsintár és Jakabbfy 
Dr. Hofhannesian Eghia - hogy 
 
ezekre a nevekre ma is emlékezem, 
évtizedek teltek el azóta, 
s kapok egy újságot, elcsodálkozok: 
benne nagy betűvel: ÖRMÉNY SAROK, 
 
s mint ki álomból ébredezik: 
emlékezni kezdek. 1915,  
s mintha diktálná valaki, írok, 
szemem párás, könnyezik: 
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egy vers, címe : örmény nosztalgia, 
elküldöm a lelkes elnöknőnek, 
hátha megtetszik, esetleg közli, 
Issekutz Sarolta, meg is köszöni. 
 
Érzem én, hogy oda tartozom, 
a megküldött meghívót szorongatom, 
latolgatom - elmennék bizony, 
ám vajon hogy bírja el nagy, 
 
nagyon nagy korom, ezen szomorkodom, 
s megjelent egyik drága félörmény  
unokahúgom, taxiba ültetett, de 
bármilyen kedves és jó volt, 
 
szégyellem, hogy folyt a szép 

jó műsor - és fel kellett ugranom, 
s a csodálatos Moldován Stefánia  
műsorát azonnal megszakítva, 
 
igyekezett úgy megrázogatni, 
hogy bár elszakadt gyöngyöm nyakamon, 
a fájdalom megszűnt, s leültem. 
E szép estét elfelejteni - sohse fogom. 
 
S bár a nagy művésznő szívből tette, 
úgy ugrándoztunk ott kettesbe, hogy  
egy-két néző bízván hihette 
előre volt ez megtervezve. 
 

B. Ötves Margit  
1996. június 23.  

 
Szemelvények elődeink életéből. 

Ünnepi beszéd. 
Írta és előadta: Tutsek József 

a "Magyarországi Örmények Egyesületé"-nek  
1920.évi április hó 18-án tartott alakuló közgyűlésén. 

(Részlet) 
Évszázadokkal ezelőtt romokba dőlt az örmény nemzet felett a gyenge boltozat s ezernyi 
ember vándorbotot véve kezeibe, új hajlékot épített magának messze idegenbe, túl a 
tengeren. 
Viszontagságteljes, hosszú vándorút után, a politikai és gazdasági megrázkódtatások 
hosszú évekig tartó szenvedései után, nyugalmat, vendégszerető hajlékot és békés otthont 
találtak itt, e hazának földjén. 
A sorsüldözött örmény nép egy töredékének segítő kezet nyújtott a vendégszerető magyar 
nép akkor és abban az időben, mikor ezt a népet a politikai és gazdasági végpusztulás 
veszedelme fenyegette. 
Őseink az elhagyott haza helyett új hazát, testvérek és szerető szívek helyett új testvéreket 
és forrón szerető magyar szíveket találtak. Szívük dobbanása összeforrt hajlékot nyújtó 
gazdáik szívének dobbanásával, megszerették a magyar haza vérrel szentelt földjét és bár 
soha sem tagadták meg fajukat és kegyelettel ragaszkodtak mindig az ősi haza 
hagyományaihoz, szívükben, érzésükben és egész gondolatvilágukban magyarokká lettek. 
Most, évszázadok után, fordult a kocka. Összeomlás fenyegeti azt a magyar hazát, mely 
őseinket a pusztulástól megmentette. Mi sem természetesebb, minthogy mi, az annak 
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idején segélyre szorultak törvényes utódai és leszármazottai, le akarjuk róni a magyar 
haza iránt soha, egyetlen nemzedék szívéből ki nem veszett hálánkat. 
Keresni fogjuk azokat az eszközöket, melyek ezt a célt szolgálják. 
Bármennyire is ég mindnyájunkban a vágy, hogy e szomorú, nehéz időkben második 
hazánknak segítségére siessünk, az egyes embernek vajmi kevés súlya van. Kifelé a 
külfölddel, a rokon örmény egyesületekkel, valamint az ősi hazával szemben csakis egy 
egyesület keretén belül léphetünk fel és csak így kapcsolódhatunk bele az ő kulturális és 
gazdasági működéseik körébe. 
Ezért kell mindnyájunknak egybeseregleni és egy egyesületet alakítani. 
Ez az egyesület legyen a kapocs, mely a magyar örményeket egymáshoz fűzi; legyen egy 
erős, szilárd láncszem, mely belekapcsolódjon a világ minden részébe, ahol örmények 
vannak a föld kerekén. Tartsa össze, fűzze egymáshoz az örményeket ez a kapocs úgy, 
miként a múltban Magyarországon összetartotta őket az "örmény kompánia". 
 
Áldozatkészségükről a haza iránt már különösen Mária Terézia királynő alatt 
tanúbizonyságot tettek. Mikor a karok és rendek a pozsonyi országgyűlésen életüket és 
vérüket ajánlották fel, ők, a még idegenek, nem honfiúsítottak, százezreket bocsátottak a 
királynő rendelkezésére a hétéves háború folytatása céljaira. Szamosújvár és 
Erzsébetváros, a két örmény metropolis, ezen teljesítményekért lettek a szabad királyi 
városok közé beiktatva. 
Az 1848-iki szabadságharcban a magyar nemzet örökre összeforrt az örményekkel. Kiss 
Ernő, Lázár Vilmos tábornokok vértanú-halált szenvedtek a magyar szabadságért. Ott 
láttuk a harcok mezején Czetz János tábornokot, ki később, számkivetése alatt, az 
argentiniai legfelsőbb katonai intézet parancsnoka lett. 
A közélet terén is kimagasló egyéniségek voltak az örmények között. Ott találjuk hazánk 
történelmébe arany betűkkel beírva Gorove István, Lukács Béla miniszterek neveit, 
Gajzágó Salamont, az állami főszámvevőszék első elnökét és még sok kiváló szerepet 
betöltő testvérünket. Szívünk örömmel telik el, ha végigtekintünk a jelenleg élő 
nemzedék számos előkelő állásban lévő számottevő társadalmi faktorán, kik mind jó 
hazafiak, mind jó magyarok, jó örmények. 

<><><><><> 
 

Kedves Testvérünk 
Őseink Erdélyben történő letelepedésének 250 éves évfordulóját nem ünnepelhetjük meg 
méltóbban és magasztosabban, minthogy ősi rítusunknak Budapesten, az örmény 
szertartású katholikus egyházközség megszervezésével élő emléket állítunk. 
A velencei Mekhitharista Kongregáció egyháztanácsának érző és áldozatkész lendülete 
lehetővé teszi, hogy hagyományosan vallásos lelkünk megittasuljon 1500 éves liturgiánk 
fenséges és titokteljes megnyilatkozásától. 
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Sokan közülünk Szamosújváron, Erzsébetvároson, Gyergyószentmiklóson és 
Csíkszépvizen születtek s így az örmény rítus szerint keresztelkedtek meg, míg számosan 
vannak olyanok, kiknek ősei az örmény telepektől búcsút véve, szeretett hazánk 
különböző vidékein helyezkedtek el, s akiknek leszármazottai részére a keresztség 
szentségét már nem rítusunk papjai szolgáltatták ki. 
 
A magyar örménységnek ősei mindannyian az erdélyi örmény szertartású kath. 
egyházközségek valamelyikének hívei voltak. Az átköltözés és az örmény szertartású pap 
hiánya következtében előállott kényszerű helyzet folytán az illetők rítusában (tehát a latin 
v. görög) pap által való megkeresztelés azonban nagyon fontos okokból - csak a Pápa Ő 
szentsége engedélyével lehet ! (Codex Jurius Canonici (1917) 98. §. 1., 2., 3.) 
Ilyen engedélyt pedig egy magyar örmény sem kért, tehát nem is kapott, s így az örmény 
rítushoz való tartozóság fönnáll ! 
Az egyházi törvények szerint e szükségbeli állapot rögtön megszűnik, mihelyt a saját 
rítusú egyházról gondoskodás történik ! 
Ezeknek előrebocsátása után felkérjük örmény származású testvéreinket, hogy 
egyházközségünk megszervezési munkálatainak megkönnyítése céljából, a belépési 
nyilatkozatot pontosan kitölteni és a fönti címre sürgősen visszaküldeni szíveskedjenek. 
Az alakuló közgyűlés időpontját testvéreinknek kellő időben tudomására hozzuk. 
 
Budapest 1923. május hó 14-én 

 
A MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK EGYESÜLETE 

által az egyházközség megszervezésére kiküldött bizottság tagjai:      
ifj. dr. Antalfy Manó 

ügyvéd 
dr. Ágoston Géza 

árvaszéki elnök 
dr. Ávedik Félix 

kúriai tanácsjegyző, kir. bíró 
Bogdánfy Ödön 

ny. h. államtitkár 
dr. Csiky László 

p. ü. tanácsos 
Czárán Péter 
műszaki tanácsos 

báró Dániel Ernő 
v.h.t.t.ny.keresk.miniszter 

dr. Dániel Dezső 
MÁV felügyelő 
Dániel László 

ny. főispán 

Duducz Péter 
r.t.ügyv. igazgató 

dr. Forgács Károly 
bankhiv. 

dr. Gerő József 
orsz.levéltári titkár 

dr. Gopcsa László 
miniszt. tanácsos 
Harmath Jenő 
kir. itélőtábla bíró 

dr. Hovhannesian E. 
ügyvéd 

Ipekdjian Kapriel 
kereskedő 

Jakabffy István 
ny. főispán 

Jeretzian Nerses 
kereskedő 

dr. Korbuly József 
ügyvéd 

dr. László Márton 
Pénzint. közp.ügyésze 

Lengyel István 
kir.tvszék bíró 

Merza Dezső 
műépítész 

dr. Novák Elemér 
kincst.jogügyi főtanácsos 

Novák László 
MÁV főfelügyelő 
dr. Papp Antal 

h. államtitkár 
Papp János 

ny. MÁV igazgató 
dr. Potoczky Gerő 

MÁV titkár 
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Rsduni H. Szerkisz 

kereskedő 
dr. Simai Gyula 

kir. itélőtábla tanácselnök 
Simay Lajos  
vezérigazgató 

dr. Szentpétery I. 
p. ü. főtanácsos 

Tarján Agobian A. 
nagykereskedő 

Temesváry János 
hegedűművész 

Tsarhukian V. 
nagykereskedő 

dr. Turcsa János 
ny. tábornok orvos 
Tutsek József  
MÁV felügyelő 

dr. Verzár Gyula 
orv. egy m. tanár 

dr. Vikol János 
fögimn. igazgató 

Woicichowsky V. 
bank főtisztviselő 

dr. Zakariás Dénes 
rendőrkapitány 

Zakariás I. István 
p. ü. főtanácsos 

 

  
Keressük a leszármazottakat, kérjük jelentkezzenek az  
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél telefonon vagy levélben !  

A szerkesztőség. 
<><><><><> 

Tamási Áron és Sütő András szellemisége  
 
A Fővárosi Örmény Klub 1998. január 15-i délutánján  Ablonczy László, a Nemzeti 
Színház igazgatója volt vendégünk. A meghívás apropóját nemcsak most megjelent két 
könyve tette aktuálissá, hanem a magyar kulturális életben betöltött szerepe, a Nemzeti 
Színház igazgatójaként és a magyar kultúra tűzön-vízen át képviselőjeként határainkon 
belül és kívül. 
A Nehéz álom Sütő András 70 éve, valamint A szivárvány alatt Utak Erdélybe című 
könyve az egyetemes kultúra és ezen belül a magyar kultúra két nagy erdélyi magyar író 
géniuszról - a halhatatlan Tamási Áron és Sütő András - életútján keresztül az erdélyi 
magyar kisebbségi sorsról nyújt igen pontos képet. Részben megélőként, de főleg 
túlélőként. Elhívatottként és hitelesként. Ezért volt olyan meleg hangú és emberi ez a 
kötetlen beszélgetés, mert rólunk, a múltunkról, az itthoni és otthoni sorsunkról 
hallhattunk hiteles kortörténetet. A "teltházas" klubest, az est hangulata, a személyre 
szóló dedikációk sokasága, néhány részlet a könyvekből, valamint a háttérzeneként 
felhangzó székely népdalok és videokazettáról a 70 éves Sütő András születésnapi 
beszédének részletei, végül a nekem szóló dedikáció hitet adott a jövőt illetően: 
"Saroltának könnyülő álmokat kívánok ! Reménységgel és szeretettel: Ablonczy László" 
S ha ilyen hiteles emberek, példaképek  segítik utunkat, akkor van remény. 

Dr. Issekutz Sarolta   
 
"Ha igyekezetemnek és álmatlan éjszakáim írott gyötrelmeinek csak oly zsenge 
nyoma, emléke marad bár, mint friss havon a fölszálló madáré: ez talán már 
mentség arra, hogy kis ideig én is itt voltam, itt éltem e földön, veletek 
sorstársaimmal együtt egy térkép mögé kényszerült Nagyfejedelemségben, amelyet 
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oly sokszor jártunk be közösen az emberi igazság, méltányosság, a félelem és 
megaláztatás nélküli élet vágyának, az emlékezés örök jogának álomfogatán" 

Sütő András 
Ablonczy László: A szivárvány alatt Utak Erdélybe című könyvéből: 
Emlékmű Farkaslakán Tamási Áron rendes feltámadása 

(Részlet Sütő András 1972. szeptember 24-én elhangzott beszédéből) 
"Tamási Áron rendes feltámadása tulajdonképpen halálával kezdődött, amikor is 
visszatért szülőföldjére, amely minden művének forrása volt, minden emberi 
szenvedésének forrása egyben, minden aggodalmának és ugyanakkor minden 
bizakodásának - mondotta. 
Mert Tamási az a székely-magyar író, aki minden író közül a legnagyobb 
bizakodással nézte ennek a népnek a jövőjét, akkor is, amikor a legsötétebb 
korszakát élte. Tamási Áron minden korok legnagyobb erdélyi prózaírója, mert 
hiszen Mikes után csak az Ő nevét lehet a legnagyobbak ilyen szintjére emelni. 
Az egyetemes irodalomnak is klasszikus jelensége, ennek a Farkaslakának a 
földjén jelzi ezután most már két más nagy művész, hozzá hasonló nagy művész 
munkájával a maga súlyát." 

 
"-Bizakodással várjuk, hogy Ábel meghódítsa a román közönséget is. Ábel, aki azonos 
volt mindenkor az íróval, vagyis azt vallotta, hogy mindenkor úgy kell cselekednünk, 
hogy megmaradjunk. Mert az etikum etnikum, a hovatartozás sorsvállalás, mert 
magyarnak lenni erkölcsöt jelent, amiként románnak meg más nemzetiségűnek lenni 
hasonlóképpen nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint erkölcsöt, annak minden 
vonatkozását, magát az eszményi emberi magatartást. Ez volt Tamási Áron a maga 
bölcsességével, a maga emberségével. Ez a tonnás hegyi beszéd maga is, a maga 
kőnyelvén beszél, mondván Tamási üzenetét a mi számunkra." 
Programajánlatok 

 
M E G H Í V Ó 

az  ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK  Kulturális  Egyesület 
meghívja Önt és szeretteit 

ÜNNEPI HANGVERSENYÉRE 
az egyesület egyéves évfordulóján 

l998. február l4-én  (szombaton)  l9 órakor a  
budai  Alsóvizivárosi (Kapucinus)  Plébánia Templomba  

Budapest I. Fő u. 32. (Corvin tér mellett) 
A hangverseny ingyenes. 

A hangversenyen adományt gyűjtünk az 1766-tól 1790-ig épült Szent Erzsébet 
tiszteletére 1791-ben felszentelt erdélyi, erzsébetvárosi örmény katolikus főtemplom  

felújítási munkálataira. 
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A hangversenyen közremőködnek: 
Fancsali Bence (klarinét), Fancsali János (orgona), Fancsali Mária (ének), 
 Fogolyán Kristóf  (fuvola),  Lukin László (műsorvezető) 

<><><><><> 
 

Látogatás Ópusztaszerre.  
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  egynapos kirándulást szervez 
Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintésére. A látogatást 1998. április 
- május   hónapra tervezzük. Kérjük az érdeklődök jelentkezését, felmérés céljából. A 
kirándulás költsége kb. 3500 Ft. A részvételi díj  magábanfoglalja az utazás, az 
idegenvezetés költségét és  a belépődíjat.. 
Látnivalók, szolgáltatások, érdekességek: 
Feszty Árpád: A magyarok bejövetele. A körkép felbecsülhetetlen értékű művészeti 
alkotás. 
A rotunda: Kiállítások: A körkép története; Rokonnépek; Szer monostora és kora; 
Promenád (viselettörténet); Józsa Judit kerámiai; Budapest 1896 (rajzkiállítás);  Feszty 
Árpád és kortársai; Magyar királyok panoptikuma (külön belépővel); Időszaki kiállítások. 
A park és a szabadtéri néprajzi múzeum: Árpád - emlékmű, Árpád - forrás; Szer 
monostora (romkert); ásatások; Magyarok Háza; Erdő-ember kiállítás-együttes, Az erdő 
temploma; A tiszai fafeldolgozás emlékhelye; Gátőrház és halászkunyhó; Juhhodály, 
Széldaráló; Szegedi tanya; Felső-pusztaszeri iskola; Szentesi tanya; Vásárhelyi olvasókör; 
Kovács-, bognár-, szíjgyártó műhely; Makói hagymásház; Kocsikiállítás; Csonrádi 
halászház; Tömörkényi községháza; Posta; napsugaras ház; Szatócsbolt és pékség; 
Tűzoltószertár; Mezőgazdasági gépkiállítás; Kisvasút; Vasúti őrház; Kiskunsági 
erdészház; Szentes-Donáti szélmalom, Kocsma; Piactér. 

 
Látogatás őseink földjén II. 

Körutazás Székelyföldön, észak-Erdélyben és Bukovinában. 
 
A túra célja: Felkeresni az erdélyi és a bukovinai örmény emlékhelyeket, valamint 
Gyergyó és Marosszék, Máramaros, Bukovina és Kalotaszeg vidékeinek természeti, 
történelmi és kulturális nevezetességeit. 
Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesület (Kolozsvár) szervezi Az úton a 
mindenki által jól ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a társaságot.   
Az érdeklődök számára dr. Szarka György vetítettképes előadást tart az útról 
klubrendezvényünkön.  
Útvonal: Budapest- Nyíregyháza - Mátészalka - Csengersima - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos 
Beszterce völgye - Hosszúmező - Moldovica - Szucseva - Botosán - Németvásár - Békás 
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szoros - Gyilkos tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - Marosvécs - 
Szászrégen - Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - Kolozsvár - 
Tordaszentlászló - Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - Nagyvárad - 
Ártánd - Szolnok - Budapest. 
Időtartam: 7 nap,  1998 szeptember 18- szeptember 24 
Utazás autóbusszal  útvonalhossz : Budapesttől Budapestig 2100 km. 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
Érdeklődés és jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület irodájában. 

<><><><><> 
Információk  

 
• Február 7-én népes magyarörmény társaság vett részt a sörpartin a Csendes 

Étteremben. Szinte valamennyi neves örmény család képviseltette magát, mintha 
Szongott Kristóf  Magyarhoni örmény  családok genealogiája elevenedett volna meg. 
Ákontcz, Czirják, Czárán, Bányai, Győrffy, Merza, Mártonffy, Lászlóffy, Jakabffy, 
Zachariás, Novák, Dávid, Betegh, Dániel, Issekutz, Nits, Karácsony, Dajbukát, 
Fogolyán, Papp, Ávéd, Merza, Flórián és még sorolhatnám a génállományt. És 
mennyien találkoztak most ismét hosszú évek múltán. Vidám és megható percek, 
érdekes családi történetek, információk hangzottak el. Fényképek kerültek elő az 
ötvenes évek elejéről az Örmény Katolikus Lelkészség V. Semmelweis u. 9. szám 
alatti egyik gyermekrendezvényéről, résztvettek jelmezes gyermekműsorokban ebben 
az időben, hátha felismerik magukat a képeken. És megszervezzük közel félévszázadra 
rá a résztvevők találkozását.. 

 A  sörparti megjelent csaknem 30 résztvevő foglalkozott a  jelen és jövő feladataival is, 
hitet téve örmény gyökerekkel rendelkező magyarságuk mellett, tántoríthatatlanul. 

• Felhívás: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1998 márciusában 
megrendezi a " Szemelvények a magyarörmény múltból, családi archívumok 
alapján" c. kiállítását. A rendezők várják mindazok jelentkezését az egyesület 
telefonszámán, vagy személyesen a fogadóidőben, akik családi okmányok, fényképek, 
gyászjelentések, családfák, címerek, újságcikkek fénymásolatával gazdagítanák a 
kiállítást. 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az erdélyi örmény kolóniák 
polgári képviselői között kötött 1997. november 22-i megállapodás közös kulturális 
rendezvényei sorát Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante c. nagysikerű 
fotókiállítása nyitotta meg Szamosújváron. A Pro Armenia Alapítvány és a Téka 
Alapítvány rendezésében 1998. január 11-én nyílt a kiállítás, melyen közel hatvanan 
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jelentek meg. A rendezés, a kis műsor, a megnyitó beszédek, mind hitet tettek a közös 
tenniakarás mellett. Jó volt résztvenni ismét egy szívmelengető közös hétvégén. 

 A kiállítás anyagát - Karácsony Ernő festészeti kiállításával együtt - 1998. február 6-
án már Gyergyószentmiklóson láthatta a közönség a Tarisznyás Márton Múzeumban 
ismét nagy érdeklődés mellett. Köszönet a tevékeny rendezőknek ! 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését 
az erdélyi örmény kolóniák részére. Ruhanemű, könyv, apró háztartási használati 
eszközök, iskola-felszerelések átvétele az egyesület székhelyén.  

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, különösen az elektromos hálózat felújítására és a 
beázások megszüntetésére gyűjtünk. 

• Köszönetet mondunk Szalmási Pál és Tutsek Árpád uraknak az egyesületnek adott 
könyvadományaikért. 

• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156 
 Nyitvatartási rend: Iroda: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 ,  csütörtök 12-17 óra  
 dr. Issekutz Sarolta elnök félfogadása minden hónap 1. csüt. 16- 18 óráig II. em. 261. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
A fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
 Erdélyi Örmény Gyökerek 
A Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak: dr. Sasvári László, dr. Magyar István Lénárd, 
                       Juhos-Kiss János, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



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

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
II. évfolyam 1998/13. szám  

1998. március 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Naptár - március hó 
 
A hónap szép napja 25-e, mikor arra emlékezünk, hogyan köszöntötte Gábor arkangyal 
Máriát: 
   "Hangzik az örömhír boldog hír ajkán,  

    Gábor arkangyal kiáltja a Szűznek: 

    Hozzád lettem küldve Tisztaságos,  

    Hogy előkészítsem az Úr utját." 

      / néhai Kovács Géza ford./ 

Ez az ünnep a tavaszt is jelzi, innen a magyar neve: Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

Elgondolkodva az ünnepen, nekünk is legyen tavaszunk, megújulásunk !  

                  dr. Sasvári László 
<><><><> 

Idézetek Czetz János "Emlékírásaiból" 
 

Szemelvények az 1848/49 esztendei Brassó környéki hadműveletek eseményeiből 
 
1848 márciusában kibontakozó forradalmi lendület az év végére válságosra fordult. 
Erdélyben is a Habsburgok császári hatalma, nyomasztó katonai fölénnyel támadásra 
indul.  
A Honvédelmi Bizottmány a Vezérkar tehetséges tisztjét az Erdélyben ismerős, 
Gidófalván 1822-ben született Czetz Jánost bízta meg a szétszórt csapatok irányításával, 
még Bem József kinevezése előtt.  
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Midőn Bem az erdélyi hadsereg főparancsnokságát átvette, Czetzet táborkari főnökévé 
nevezte ki, e minőségben Bem teljes bizalmát bírta.  
Nagyszeben bevétele után, honvédtábornokká előléptetve Czetz csatát nyer 
Feketehalómnál, megfutamítva Puchner császári hadait. 
Emlékirataiban Czetz leírja, hogy Brassó környékén Szentpéter község határában 
hogyan sikerül két honvéd századnak egy császári dragonyos ezreddel felvenni a harcot. 
A túlerővel szemben az akkor forradalmian korszerű hadviselés új megoldást produkál.  
Brassó felszabadítására irányuló hadművelet eredményeiről írott levélben számolnak be 
Kossuthnak.  
Berza a Vöröstornyi szorosnál kiűzte az oroszokat; Czetz erős hadosztállyal Brassó ellen 
indult, március 17-én elfoglalják Vledényt, március 18-án az említett csata Feketehalom 
mellett, március 19-én reggel Brassó város küldöttsége Vidombékon föltétlen 
meghódolását jelentette be. Még aznap délután bevonulnak Brassóba és a futó 
ellenséget kiűzik a szorosokon. Az ellenség a tömösi és törcsvári szorosokon kivonult és 
ezzel a tavaszi hadjáratnak vége volt.  
A brassói bevonulás is tükrözi a két kiváló hadvezér erős szociális érzékét, a katona 
becsvágya sosem nyomta el az embert. Bem apónak a költő Petőfihez való bensőséges 
viszonya régóta ismeretes. A zsenge katonatiszt, tábornokpalánta iránt érzett atyai 
szeretete az emlékiratokból még ma is világosan kiolvasható.  
 
Czetz erről így ír naplójában: 
 
"A bevonulást érthető izgalommal vártam, mert Édesanyám, akit kerek négy esztendeje 
nem láttam, Brassóban lakott. Bem ezt jól tudta, s a kemény katona lelki finomságának 
újabb tanújelét adta, amikor hozzám fordult: 
- Ön nagy segítségemre volt Erdély visszahódításában, méltányos tehát, hogy diadalmas 
csapataink élén meneteljen Édesanyja előtt, aki Önt már négy éve várja." 
A fegyelmezett, leginkább fiatal székely fiukból álló honvédsereg tiszteletet váltott ki 
magának, még az ellenséges érzelmű lakosság körében is. Megindult a demokratikus 
kibontakozás, jobbágyfelszabadítás, a háromnyelvű brassói szabad sajtó és sok egyéb 
haladószellemű intézkedés, ami kiváltotta Európa szabadságszerető népeinek csodálatát.  
Sajnos az akkori Habsburg uralkodóház sikeresen egymásnak uszította az együttélő 
nemzetiségeket, segítségül hívta a cári orosz csapatokat és győzött a túlerő.  
A forradalmat leverték, a megtorlás kegyetlen volt, de az eszme jövő évezredre való 
üzenete ma is igen időszerű.  

    Budai Merza Pál  
       Brassó, 1998. január  

Bibliográfia - Könyvészet 
+ Brankovics György: - A magyar szabadságharc története, Budapest 1902. 
+ Szabó László: - Czetz tábornok:  A lélek nem alszik ki.... Európa Könyvkiadó   1982 
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+ Czetz János: "Emlékfüzet" - Gidófalva - 1994.  
  

 
A sziget titka 

III. rész 
 
Szavak nélkül, egyedül a kegyelem napfényében fürödve, semmit sem téve érte, némán 
szemlélődve hatolt be a lelkem a végtelen csend misztériumába, amely körülöleli a 
szigetet. Örömmel vettem észre, hogy az emberek - útitársaim - megfeledkeztek rólam, 
ott felejtettek a sánta angol költő, Lord Byron fája alatt. A lélek a mélyebb 
összeszedettség állapotába, birtokába jutva, fölkészül arra, hogy akár a következő 
pillanatban az örökkévalóság csendjébe lépjen át. Isten léptei hallatszanak a szellő 
zúgásában, a tenger morajában, jelenléte betölti a szigetet. Ez a teljesség, a magány 
pillanata, amely az örökkévalóság csendjének a végtelen nyugalmú előíze, Istennek, a 
Szentháromságnak fátyol nélküli, közvetlen szemlélésében. Ez kezdődött el már 
idelenn, az örmények szigetén, amikor a lélek Isten csendjét befogadja. A lélek hallgat, 
és elhallgattat maga körül és önmagában mindent, hogy felfoghassa Isten csendes, 
szavak nélküli, néma beszédét. 
 Lassan felocsúdva kezd eszembe jutni minden, amit pár óra alatt a szigeten átéltem. A 
titok, a sziget misztériuma egyre újabb és újabb arcát mutatja felém... 
              
  ...... „ megismerni a bölcsességet és az intelmet, felfogni az értelem szavait”  
(Prov.1,2)  Ez volt az első, örmény ABC-vel leírt mondat, amellyel Meszrop Mastoc 
396-406 között, közvetlenül a Római Birodalom kettéválása után munkatársaival együtt 
örmény bibliafordítást tudott népének kezébe adni. 
Ezek motoszkáltak fejemben, amikor visszagondoltam a pár órával ezelőtt átéltekre, arra 
a pillanatra, amikor Fogolyán atya zsebéből előkerültek a monostor kézirattárának 
kulcsai. 
Otthon, Magyarországon, gimnazista kis barátom beszélt nekem arról, hogyan képzeli el 
egy kolostorban a régi könyvek és kéziratok őrzését. Mindenütt tölgyfa polcok a 
falakon, egymásra merőleges és párhuzamos könyvállványok, valahol, az egyik sötét 
sarokban ősz szakállú szerzetes gyertyafénynél kódexet másol, és mindenütt néma 
csend... 
Ehelyett azonban valami egészen más tárult a szemünk elé. Csak a csend, egyedül a 
csend volt valóságos a számunkra, amikor beléptünk az ősi örmény kéziratok kör alakú, 
ultramodern apszisába.  
 
A bejárati ajtó felett ott olvashattuk a kézirattár építtetőjének nevét: Paul Iszpenján 
készíttette el szülei, Kevork és Lujza Iszpenján emlékére a saját költségén. Amikor a 
monostor egy részét a már említett tűz pusztította el, szükségessé vált a biztonságos 
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őrzés megoldása, új épületszárny felépítése az örmény kéziratok megőrzésére. Ezt a 
munkát végezte el mesteri módon az építtető: Paul Iszpenján. 
Beléptünk a légkondicionált történelembe. Évszázadok súlyos csendje vett körül 
bennünket egyszeriben. Körbefutott tekintetünk a félkör alakban elhelyezett tárlók 
üvegablakai mögött rejtőző kódexek, kéziratok sokaságán, a gyönyörű színeit mindmáig 
hűségesen megőrző miniatúrákon. Elibénk tárult az örmény történelem: „ habent sua 
fata libelli „ . Minden kéziratnak megvan a maga története: az örmény történelem egy-
egy darabkáját őrzi némán, miként a borostyán a beléje dermedt pillangó törékeny 
szépségét, szárnyainak hímporára is féltő gonddal vigyázva, okulására az eljövendő 
századoknak.  
Csak egy röpke pillanat telt el, megilletődött némaságban, de ez a csend adta meg a 
szavak aranyfedezetét. Mert ebben a csendben maga az örmény nép több évezredes 
történelme szólt hozzánk. És a vízió döbbenetes volt: az Apokalipszis lovasai 
száguldottak végig a kupola alatt, s helyükbe egyre újabbak nyomultak! Róma és Irán 
háborúztak egymással Hajasztán vérző földjén, perzsák nyúzták meg elevenen az 
örmény papokat Avarajr síkjának vesztett csatája (451) után, örmény anyák, feleségek 
siratták némán, büszkén, könnyek nélkül szeretteiket Eghise vartaped, népének 
krónikása lapjairól. Hunok dúlják a Kaukázust, éjnek évadján futni kell a tekercsekkel, 
menteni kell a kolostor legféltettebb kincsét: az Írást. Azt az Írást, amelyen örmény 
betűkkel ott van az ígéret: „ne féljetek, én veletek vagyok az idők végezetéig...” 
    -- De hogyan lehetsz velünk Uram, ha mi, éppen mi nem vagyunk Veled, s 
megtagadunk Téged? Nem a kutyafejű tatár, sem a vérebarcú mongol, nem a dzsihád 
parancsát vakon követő arab, vagy a pántürk eszméket, Turán véres délibábját másfél 
millió örmény holttestén át könyörtelenül megvalósítani szándékozó ifjútörökök, hanem 
mi, akik képtelenek vagyunk a történelem súlyos, néma üzenetét megérteni, felfogni, 
megvalósítani életünkben, leszünk az örmény történelem további tragédiáinak okozói... 
Annyi évszázad után elfelejtkezünk arról, hogy kereszténység és örménység korrelatív, 
felcserélhető fogalmak, csak a XX. szd. fordította szembe egymással őket. Pedig főpapi 
imájában Jézus  a világtörténelem legelső keresztény népére is gondolt: „ Értük 
könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért akiket nekem adtál, mert ők a 
tieid. Mindez, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és én megdicsőültem 
bennük. Én már nem vagyok e világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád 
megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy 
legyenek, mint mi. 
    ... Közöltem velük az igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, 
ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem 
hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a 
világból való. Szenteld meg őket az igazságban: a te igéd igazság. Ahogy engem a 
világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szenteltem magam, hogy ők is 
meg legyenek szentelve az igazságban. De nem csupán értük könyörgök, hanem 



 5 
azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy 
legyenek; ahogyan te, Atyám bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy lesznek 
mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. / Jn. 17, 9-11, 14-21 / 
A pillanat tört részébe sűrített döbbenet tovaszállt, s a kéziratok tovább őrizték súlyos 
titkaikat. De néhányról – a teljesség igénye nélkül – fellebbent a fátyol útikalauzunk, 
Fogolyán atya szavai nyomán. 
A legnagyobb érték az örményeknél a kézirat. Családok dugdosták, mentették a 
különböző hódítók vandál pusztításai elől, mint pl. a híres Mus-i homiliárium-ot, 
amelynek tizenkét lapját itt, Velencében őrzik. 1204-ben 20 kg ezüstért váltották vissza 
az egyesültörmény - grúz seregek Baszen-i ütközete után „ fogságba esett kódexet” a 
szeldzsukoktól. 1915-ben két elgyötört örmény asszony cipelte Ecsmiadzinba a kódex 
egyik felét, míg a másikat Erzerumban rejtették el a templom udvarán.  Egy orosz tiszt 
kiásta a földből, s most Örményországban van a musi homiliárium ... Az örmény férfiak 
viszont a musi kolostor faragott kapuját vitték a hátukon Jerevánba... A kolostor 
megmentett kapuja ma is őrzi a Matenadaránban a megmentett kódexet... 
Békésebb időkben, egészen a XIX. szd. végéig misszionárius atyák, mechitarista 
szerzetesek hozták magukkal Anatóliából az ajándékba kapott, vagy pénzért vásárolt 
örmény kéziratokat. Így született meg a szigeten a világ második legnagyobb örmény 
kézirattára, Velencét csak a jereváni Matenadaran  múlja felül. Összesen 4500 kötetet 
őriznek a szigeten. Sok kézirat Erdélyből származik: Gyergyóban, Erzsébetvárosból 
szedték össze. De 300 darab kéziratra rúg az Amerikából ajándékba kapott Kurtjean - 
kollekció, egy gazdag bukaresti örmény kereskedő hagyatéka Kansas-City-ből. Életében 
többször is megfordult a szigeten. Gyakran ugratták a szerzetesek: ha egy dollárt adsz, 
kitesszük a nevedet, megörökítjük az emlékedet. Csak nevetett, egy centet sem adott az 
atyáknak, ám halála után az örmény szerzeteseknek adta rendkívül gazdag szellemi 
hagyatékát. 
     Az örmények mindig, mindenhol a legkülönfélébb kultúrák találkozásának 
csomópontjában éltek, s ez a velencei kézirattár arculatán is jól tükröződik. Héber, 
görög, ószláv, perzsa, abesszín és arab nyelvű kódexek mellett több páli nyelven írt 
kézirat is látható volt a tárló ablakai mögött: az indiai örményektől vásárolták. ( Csak 
gyanítom, hogy velem együtt sokan csak most hallottunk először ennek az indiai 
nyelvnek a létezéséről!)  
     Útikalauzunk, Fogolyán atya váratlanul odaszólt az egyik kis, kétszemélyes nézelődő 
csoporthoz. Apa és fia csodálták a tárlók kódexeit: gimnazista kis barátom szakállas 
bátyja és szakállas édesapja. 
-- Fáradjon ide, kérem  a kupola alá meghallgatni a visszhangot az a szakállas 
fiatalember! 
    A kedves olvasó fantáziájára bízom, apa és fia közül melyikük „ugrott” középre, 
velencei visszhangot hallgatni... 
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Eme rövid közjáték után Fogolyán atya rátért a velencei örmény atyák egyik 
legfontosabb tudományos tevékenységének ismertetésére, az ú.n. „colophon”-ok, a 
kolofonok feldolgozására és kiadására.  
A kolofonok a régi kéziratos kódexek lapjain szétszórtan itt-ott található lapszéli vagy 
hosszabb rövidebb bejegyzések, amelyek rendkívül értékes adatokat tartalmaznak a 
kéziratról. Beszámolhatnak a kódex szerzőjéről, vagy későbbi birtokosáról, a 
„possessor”-ról, akár többről is! A különböző időkből származó bejegyzések 
tudósítanak a kódex készítésének körülményeiről, a kézirat esetleges további sorsáról. 
Az ehhez kapcsolódó évszámok segítenek megrajzolni a kézirat útját, mielőtt  a szigetre 
érkezett, kinek a tulajdonában volt, és az atyák tulajdonába mikor került. 
Az egyik leghíresebb kolofon az örmény atyák szigetén a legrégebbi míniált kódexben 
olvasható a 137. oldalon: 
    „ én, Mlke, Krisztus szolgálója és az örmények királynője, ... (olvashatatlan dátum) 
ezt az evangéliumos könyvet a Varag-i Istenszülő Szűz templomának adományoztam, 
amelyet saját költségemen én magam újíttattam fel, az én, valamint királyom, Gagik 
és fiai segítségével. Mindenki, aki ezt olvassa, emlékezzen meg rólam a Madonnához 
szóló imáiban, hogy Isten legyen irgalmas hozzám”.  
 
     Varag kolostora a Van-tó partján állt.  
Mlke evangéliáriuma a legrégibb míniált örmény kézirat, amely eddig előkerült. 
Keletkezési idejét a tudósok 862-re, a Bagratuni-dinasztia uralomra kerülésének ideje 
tájékára datálják. A kolofonból kiderül, hogy Mlke királynő nem lehetett a mecénás, 
csak a kódex restauráltatója és legfeljebb a negyedik tulajdonosa: a dél-örményországi 
Vaspurakon uralkodójának Gagiknak, (908-937), volt a felesége. Nevéből ítélve arab 
származású ( malika = királynő)! A bájos legenda szerint a felszabadított arab 
rabszolgalány az augusztusi telihold első éjszakáján megfürdött a Van-tó vizében, s ettől 
bőre oly sima lett, mint a legfinomabb selyem... Krisztus iránt szeretetre gyulladva lett 
keresztény, Gagik iránt szerelemre gyulladva lett királyné... 
A másik híres kézirat a Trapezunti ( v. Trebizond-i) evangéliárium a X. szd.-ból. 
Csodálatosan szép levélindás, összefonódó díszítése keleti szőnyegek mintázatára 
emlékeztet. Ez a kézirat a legnagyobb méretű kódex, 633 lapból áll. 
1007-ben keletkezett a harmadik leghíresebb örmény kódex, a Hadrianopolisz-i (ma: 
Edirne) evangéliárium. Összeállítója egy Kirakos nevű pap, aki második Basileios 
(örmény származású) bizánci császár egyik főtisztviselőjének, Hovhannes 
protospatarios-nak a kérésére, a makedóniai örmény közösség számára készítette el. 
(Makedóniában és Kelet-Thrákiában évszázadok óta jelentős örmény etnikum élt, 
Drinápoly (azaz: Adrianopolis) a XI. szd. első felében még ellencsászárt is adott a 
birodalomnak.) 
 1300 körül keletkezett  a Nagy Sándort dicsőítő és életét keresztény lovagi szellemben 
átdolgozó örmény „regény”, gyönyörű miniatúrákkal. A kódex a levantei keresztes 
államok közvetlen szomszédságában, a kilikiai Armeniában készült. 
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A kéziratok, kódexek, kolofonjainak  feldolgozása, publikálása óriási jelentőségű, az 
örmény történelem és művelődéstörténet rendkívül jelentős adatokkal gazdagodik 
általuk. 
Persze másfajta kéziratok is találhatók a szigeten: pl. kéziratos énekeskönyvek a XI. 
szd.-ból! A dallamok lejegyzése nagyon hasonló a régi gregorián neumákéhoz. A 
szigeten le tudják énekelni még ma is ezeket a dallamokat a régi lejegyzések, örmény 
„kották” alapján ( nem használnak vonalrendszert!).  
A kéziratok, kódexek restaurálása is folyamatos, időnként okoz is meglepetést egy-egy 
könyvborítóból élőkerült és kivett hártya, korábbi könyvek, iratok értékes lapjai.  
Régi dokumentum az 1200-as évekből: Levon kilikiai örmény király megengedi országa 
alattvalóinak, hogy kereskedelmi kapcsolatokat tartsanak fenn a velenceiekkel és a 
normannokkal Szicíliában. 
    „ Akkor még nem létezett a maffia...” - tette hozzá mosolyogva Fogolyán atya. 
Az örmény miniatúráknak külön története van, amely méltán vívja ki a 
művészettörténészek csodálatát! Eredetük jóval korábbra nyúlik vissza mint a ma ismert 
legrégibb miniatúrák a IX. szd.-i Mlke evangéliáriumából. A korábbi miniatúrákra 
következtethetünk a VI.-VII. szd. fordulóján élt Varthanes Kertogh írásaiból, aki 
korának miniatúrakészítéséről tudósít. Leírja a színeket: apáról fiúra szálló mesterség 
volt a természetes alapanyagokból előállított színek készítésének a módja. A színeket 
higító fokhagyma kivonat ragasztó és fertőtlenítőszerként szolgált, és segített megőrizni 
mindmáig a miniatúrák természetes fényét és csillogását. Ezek az örmény miniatúrák a 
keleti kereszténység közös kincsei, a szír és a bizánci minták önálló továbbfejlesztései. 
Két, név szerint is ismert mester munkáit őrzi Szent Lázár szigete. Egyikük a kilikiai 
Thoros Roslin, a művészettörténészek szerint az itáliai XIV.-XV. szd.-i reneszánsz ( 
Trecento, Quattrocento) előfutárát tisztelhetjük benne. A másik mester a nagy-
örményországi Thoros Taroneci, teljesen egyéni művészi stílus kialakítója.  
 
Végül, a miniált,  kéziratos örmény kódexekről szóló rövid beszámoló után lehetetlen 
nem megemlékezni azokról a névtelen krónika-másoló szerzetesekről, akiknek aligha 
adatott meg munkásságuk során a mechitarista atyák légkondícionált, ultramodern 
történetírása... Avetik Iszahakján örmény költő így állít nekik versében örök emléket: 

 
Rideg, sötét cella-magányban, 
zord kolostorfalak között 
krónikamásoló barátok 
sovány háta görnyedezett. 
Kis mécs világolt éjjelente. 
Dohos kenyéren és vizen  
másolták sárga pergamentre, 
amit a messzi múlt üzen: 
Vad hordák sok véres dúlását, 
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háborúkat, üszköt, csapást, 
az édes ország pusztulását,  
s a kegyetlen leszámolást. 
Siratván siratták Hajasztán 
sorsát, keserű végzetét, 
és imádkoztak, egyre bízván: 
meghallgatja őket az ég... 

 
     /folyt. köv./ 

        fr. Lénárd 
        világi ferences  
        történész, teológus              

 
 
 

<><><><><> 
Két szentpétervári orosz-örmény képzőművészről 

A Fővárosi Örmény Klubban 1998.február 19-én  elhangzott előadás  
I. rész 

 
Elöljáróban néhány személyes élményemről szólok, amelyek korábban, mondhatnám 
még öntudatlanul az örménységhez húztak. Az 1970-es években, egyetemi ösztöndíjjal 
hosszabb időt töltöttem Leningrádban. Baráti kapcsolatba kerültem az Ermitázs egyik 
vezető művészettörténész-nőjével, s így a múzeumba szabad bejárásom volt. Szinte 
mindennap felkerestem, a Nyevszkij sugárúton végigsétálva jutottam el a Téli Palotába. 
Szigorú tél volt, mindent vastagon hó borított. Azt tudtam, hogy abban a politikai 
rendszerben jó esetben is csak megtűrt volt a vallásgyakorlás, talán ha két templom állt a 
hívők előtt nyitva. Döbbenetes látványt nyújtottak a 18. és 19. századi pétervári 
építészet városképalkotó remekei, a pravoszláv templomok, amint kupolájukból vagy a 
mellettük, rajtuk elhelyezett kéményekből bűzt és füstöt okádtak a Néva part tiszta 
levegőjébe. A szovjet rezsim idején e szakrális helyek ugyanis üzemek, gyárak gyanánt 
szolgáltak. Szívszorító érzés volt megpillantani a beláncolt, lelakatolt templomok 
körítőfalainak tövében göcsörtös kezüket lopva imára kulcsoló fejkendős 
öregasszonyokat. A Nyevszkijen, nem messze az Orosz Múzeumtól minden alkalommal 
megcsodáltam egy viszonylag kicsiny, ám kéményén annál több füstöt kibocsátó, 
bedőlt, elrozsdásodott kovácsoltvas kerítéssel körbezárt templomépületet. Régi fényében 
külseje világoskék lehetett, erről az erősen megrongálódott falak árulkodtak. Belsejében, 
abban az időben az Iszkra (Szikra) nyomda-kiadó működött. Ez volt a hajdani örmény 
templom. A hatalmas szovjet birodalom szétesése után e gyönyörű korai klasszicista 
épületet, Felten alkotását folyamatosan helyre állítják, talán ebben az évben fejezik be. 
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Így indult, itt kezdődött érdeklődő vonzalmam az örmény művészethez. Azóta többször 
jártam Leningrádban, a mai Szentpétervárott is. 
Néhány éve, egyik ismételt pétervári látogatásom alkalmával megismerkedtem Zaven 
Arsakunyi festőművésszel és Levon Lazarjev szobrásszal. Közös bennük többek 
között, hogy mindkettő igen megbecsült, elismert művész, jó néhány alkotásuk az Orosz 
Múzeum és a moszkvai Tretyakov Képtár tulajdonában van, önálló jelentkezésük a 
szentpétervári művészeti élet számontartott eseménye. L. Lazarjev köztéri munkái e 
nagymultú város modern arculatának jellemzői. 
A diaképek kíséretében körvonalazódnak előttünk művészetük jellemvonásai, 
melyekből kibontakozik örmény származásuk, a kitéphetetlen gyökerek, még akkor is, 
ha ők tulajdonképpen orosz alkotók, hiszen iskoláik, pályájuk elsősorban Leningrádhoz, 
Pétervárhoz köthetők. A magyar-örmény szóhasználatot alapul véve, esetükben talán 
leghelyesebb orosz-örmény mesterekről beszélnünk.    A 20. századi örmény festészetbe 
pillantsunk be, kiemelve nemzetközileg legismertebb alkotóját, Mártirosz Szárjánt.  Ő 
ugyanis, akárcsak Z. Arsakunyi nem Örményország szülötte. Hazáját csak felnőttként 
ismerte meg. De hasonlóan milliónyi honfitársához, akik Örményországtól távol éltek, 
mindig örménynek tudta magát, vállalva hazája történelmi múltját és jelenét. Az ország 
történelmében dicsőség és iszonyat váltakozott. 3000 évvel ezelőtt itt alakult meg Urartu 
rabszolgatartó állama, majd 301-302-ben itt lett először államvallássá a kereszténység. 
Évszázadokon át idegen hódítás és pusztítás színhelye volt az ország, s az utolsónak, az 
1914-15. évi genocídiumnak több mint egymillióan estek áldozatául. 
  
A moszkvai akadémián nevelkedett fiatal festő természetlátását első örményországi útja 
változtatta meg. Így vallott: "Célom, hogy elérjem a realizmus ősi alapját, a kifejezésnek 
azt az erejét, amely jelen van minden igazi művészeti alkotásban, ősidőktől kezdve 
egészen napjainkig. Más szóval: a gyönyörködtetésnek azt az erejét, amelyet mindig 
más-más úton érek el." A század első évtizedében járunk.  Európa szerte vonzódtak a 
művészek Keletre, illetőleg minél messzebb Európától. Gauguintól Csontváryig és a 
néger plasztika kultuszáig terjed az "Európán kívüliség" iránti törekvés skálája. 
Szárjánnál két impulzus keveredhetett. Valószínű, hogy hatott rá az európai 
életanyagból való kiszakadás egyre többet hangoztatott vágya, de ennek csak gyengébb 
és másodrendűbb szerepe lehetett örmény voltához képest. Örményországban, ahol 
annyi a kopár, erdő nélküli hegyoldal és sziklacsúcs, nincs szürke szín. Minden ragyog a 
napfényben, minden állandóan változtatja színét, minden napszakban másként fénylik a 
határon túlról az Ararát. Nem európai értelemben vett színgazdag táj, mert kevés az 
átmenet, a variáns, a tónus. De a hegyek, sziklák, földek napsütésben izzó okkere, a 
növényzet vad mélyzöldje, a feketék kékbe törő fénye, az ég kékjeinek, liláskékjeinek 
intenzív mélysége különösen gazdag palettát követel. Örményország mindig virágos 
kertjei, sokfajta növényzete nem eredendő természeti ajándék, hanem az ember és a 
föld, az ember és a természet szüntelen harcának eredménye. Az örménységét valló 
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művésznek értenie, éreznie kell az embert a tájban, akár ábrázolja magát az embert és 
tevékenységét, akár nem. Ez az, úgymond zsigerekből jövő színesség, a fenti színmágia 
Arsakunyinál ugyancsak megfigyelhető, habár témáit elsősorban Pétrevár ihleti. Ez a 
koloritgazdagság a középkori miniatúráktól, a 10. századi ecsmiadzini kódextől, a 13. 
századi nagy felvirágzásig ívelő történet. Inspirációjuk a 20. században is tovább él. 
Legalább ekkora erővel hatott mindkettőjükre a század eleji francia Matisse festészete, s 
az általa létrehívott "Vadak" mozgalma. A fiatal Matisse-t ma az Ermitázsban jobban 
meg lehet ismerni, mint bárhol a világon. De Szárjánban Gauguin is felébresztette a szín 
iránti veleszületett érzékenységet, sok képe tanúskodik erről. Személyén keresztül, 
örmény származásának okán érthetőbbé válik Zaven Arsakunyi piktúrája, annak 
színkultusza, mint festészetének vezérlő motívuma. 
Arsakunyi ahhoz a művésznemzedékhez tartozik (1932-ben született), amelyik a 
leningrádi Repin Képzőművészeti Főiskolán a szocialista realizmus legkeményebb 
idején tanult, hogy majd ettől némiképp elfordulva részt vegyen az 1960-as évekkel 
meginduló enyhülést követő Európára nyitás folyamatában. A heroikus győzelem és 
hurrá optimizmus helyett a mindig változó természet kötötte le figyelmét. 
Rácsodálkozott Gauguin, Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy, Rouault munkáira, ezzel 
párhuzamosan az örmény művészetre -apai ágon örmény- különösen Szárjánéra. Képei 
asszociálják Matisse alkotásait, mögöttük érezzük a francia mester elmélyült ismeretét. 
Mégis különbözik tőle. Matisse artisztikuma helyett ő a bensőbb világ felé fordul. 
Hétköznapi motívumai mögött mély humánumot sejtünk. Az élénk felületek tökéletesen 
összecsengenek, hiszen a színt a vonallal együtt komponálja. Arcképei, csendéletei, 
tájképei szinte gyermeki fantáziával megálmodott, megvalósított színpadi díszletei, 
színpadképei egy tiszta, romlatlan, egyszerűségében nagyszerű festészet példái. 1960-tól 
részt vett a Jerevánban megrendezett szovjet-örmény képzőművészeti tárlatokon is. 
Eddigi életművének legjelesebb darabjai az Orosz Múzeumban találhatók és 
természetesen műtermében, a maga tervezte-díszítette bútorok között. 

dr. Benedek Katalin 
művészettörténész 

<><><><><> 
Az érem másik oldala. 

 
A Füzetek 1997 évi 7.  számában megjelent egy cikk, „Hitvallás” cimmel, amely 
körvonalazta a hazai örmény kisebbségi élet problémáit.  Az ott leírtak azóta egyre 
jobban markánsabbá váltak, bizonyos értelemben elmélyültek. Odáig jutottak egyes 
örmény képviselők, hogy kizártak az országos testület tagjai közül (törvénytelen módon, 
mert nem tőlük kaptam a mandátumomat) és megpróbálják kiterjeszteni hatalmukat a 
vezetésem alatt álló  Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatra is, amely  
véleményem szerint az utolsó szellemi bástyája az általam képviselt magyar örmény 
vonalnak. 
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Az ARARÁT 1998 február 24.i  számában a következő cikk jelent meg a címoldalon: 
...”Végül keserű szavakkal határoztak dr. Issekutz Sarolta képviselő kizárásáról, annak 
reményében, hogy ezzel pont kerülhet arra az áldatlan, hosszú ideje folyó, méltatlan vita 
végére, amely annyit ártott már a képviselőasszony jóvoltából a hazai örménység 
jóhírének.”  . 
 
Az éremnek két oldala van. A másik oldal a következő. 
 
• Mindig is magyarörménynek tartottam magam, azaz örmény gyökerekkel rendelkező, 

magyarul beszélő, erdélyi származású (félig székely) magyar állampolgárnak, aki a 
magyarságára mindig is büszke volt. Magyarságomat Erdélyben is merem 
hangoztatni. Örmény identitásomat is büszkén vállalom. Örmény öseim Mária 
Teréziától azért kapták a nnemességet egyéni érdemeiken kívül, mert néhány 
társukkal együtt a hazai örménység Erdélyben, elsősorban Erzsébetvárosban való 
letelepülésének legfőbb előmozdítói voltak.  Öseim sokat tettek a hazáért és 
városukért, sikeresen szerepeltek a közéletben, (országgyülési képviselő, alispán, 
törvényszéki tanácselnök, Legfelsőbb Bírósági biró, a Gyulafehérvári Rom. Kath. 
püspökség ügyvédje, laptulajdonos,  ügyvéd, stb.), a tudományban (akadémikus), a 
gazdasági életben (kereskedők). Büszke vagyok arra is, hogy Kiss Ernő aradi vértanú 
nagyanyja Issekutz leány volt. A mult természetesen nemcsak dicsőség, hanem 
kötelesség is, az ősök emlékét nemcsak ápolni és őrizni kell, hanem annak 
szellemében cselekedni a mindennapokban. 

• Véleményem szerint minden kisebbség, igy az örménység is sokszínű és olyan 
müködési feltételeket kell biztosítani, amely lehetővé teszi mindenki számára, a maga 
közösségének megtalálását. A kisebbségen belül több kezdeményezésnek kell teret 
bíztosítani és nem szabad a pártállami elvek szerinti egy kézben lévő kulturpolitikát 
folytatni. Örülni kell a társadalmi szerveződéseknek, mint pl. az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület megalakulásának és nem támadni azt. Az emberek 
majd eldöntik maguk, mely programot tartják érdekesnek, hasznosnak és oda 
mennek, amely érdekli öket. Törekedni kell a minél szélesebb tevékenységi körre, 
minél több ember aktivizálására. 

• A kisebbségi önkormányzat nem gazdasági vállalkozás, hanem kulturális autonómia, 
a pénzeket nem a saját megélhetésre kell fordítani.  

• A pénzek elosztása során figyelembe kell venni a számarányokat, igy például azt, 
hogy a magyar-örménység hazánkban több mint 95 %-át teszik ki  az örmény 
kisebbségnek (ők az Erdélybe I. Apaffi Mihály idején betelepült 3000 örmény család 
leszármazottai) és az ö jogukon kapta meg az örménység a kisebbségi önkormányzat 
alakításának lehetőségét (több mint 100 éves ittlét és számottevő számszerűség). 

• A kisebbségi tevékenységnek demokratikusnak kell lennie, felejtve a korábbi 
pártállami beidegződéseket. 
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 Ezen és ehhez hasonló alapelvek megtartása folyamatos belső konfliktusokat okozott 

az önkormányzaton belül sok fontos kérdésben, hogy csak néhányat említsek meg: 
  
 A székhely és örmény centrum kérdése 
A székhelyválasztással kapcsolatosan kezdetben közösen azt kívántuk elérni, hogy 
legyen egy örmény centrum, ahol helyet kap a kultúra és a hivatali tevékenység. 
Már csak aláírásra vártak a szerződések a Bartók Béla uti központtal kapcsolatban, 
amikor állítólag akadályok merültek fel (ekkor már félreállítottak) és váltás történt, 
mégpedig a Dunaház irányába. E választás abszolut ellenkezett minden korábbi 
elvárással, hiszen rendkívűl magas üzemeltetési költségű és az eredetileg tervezett  
funkciókra használhatatlan központ alakult ki. (pl semminemű rendezvényt nem lehet itt 
tartani). Az iroda a hétvégén nem használható, a költségek olyan magasak, hogy abból 
bérelni is lehetett volna. Igy az állami támogatást teljesen feleslegesen elherdáltuk. A 
fővárostudtán kívűl csak az országos elhelyezését kérték itt megoldani, igy majdnem 
sikerült a fővárosi önkormányzatnak székhely nélkül maradnia.  Az V. kerületi örmény 
centrumnak három hibája van, az egyik a teljesen bizonytalan üzemeltetési, tulajdoni 
viszony. Ez egy gazdasági vállalkozása valakinek.. A második hiba az, hogy egy adott 
kerülettől vált függővé az örménység, illetve annak vezetőjétől, Avanesian Alextől.  A 
harmadik hiba, hogy nem biztosított az a nyitottság a külső személyek felé, amely adott 
esetben a tervezett együttesben bent lett volna, pl. örmény étterem, kávézó, amely az 
utcán át az örmény megjelenést nyílvánossá és állandóvá tette volna. 
  
 Az örmény nyelvűség 
 Mindig is harcot kellett folytatni, hogy a kisebbségen belül ne az örmény legyen a 
hívatalos nyelv. Diszkriminatívnak tartom, hogy néhány önkormányzatban - az 
orzságosban és a II. kerületben - olyan Müködési Szabályzatot fogadnak el, amelyek 
feltételként szabják az örmény nyelvűséget az elnök vonatkozásában. Az ARARÁT 
újság kétnyelvűségének ezt a formáját sem tartom elfogadhatónak.  A hazai 
örménységen belül ugyanis minimális az örmény nyelvismeret. 
 Az ARARÁT ujság problémája 
 Élve az állam adta lehetőséggel az örményeknek is lehetett újságjuk, amelyre 7 millió 
forintot kapnak évente. Az ujságot minden határozat nélkül Avanesian Alex  egy 
vállalkozásnak kiadta, a feleségét kinevezte felelős szerkesztőnek, biztosítva ezáltal, 
hogy csak az jelenhet meg amit Ö akar. Mivel külső cég kapta meg az újságot, igy 
lényegében nem kell elszámolni a testületnek, igy a testület ma azt sem tudja hány 
példányban jelenik meg, kik kapják, kik milyen honoráriumokat kapnak. Az újságban 
nagyobb ma a cenzúra, mint 1848 előtt volt ! Magyarörmény cikkek, programok nem 
jelenhetnek meg, ha nem a sajátjaikról van szó. Az alternativ kiadvány megjelentetését 
természetesen megtíltják. 
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 A templom és múzeum problémája 
 Kifejezetten zavar és ennek mindig is hangot adtam, hogy ma az öseink adakozásából 
felépített, örmény-katolikus templomunk lényegében nem a hazai  örménykatolikusok 
egyháztanácsa  által irányított. A korábbi egyháztanács  szétzilálása  után egy titokban 
lejátszott, puccsszerű választást követően alakult egyháztanács vette át a hatalmat. Ma a 
saját öseink által adományozott múzeumba csak Avanesian Alex elnök (a felesége az 
egyháztanács világi elnöke)  kifejezett engedélyével léphet be az akit Ő érdemesnek tart 
arra. Kifejezetten olyan irányban halad az egyháztanács működése, amely az 
örménykatolikus magyar anyanyelvű hívők eltávolodását eredményezheti.   
  Erdélyben kötött megállapodások 
 Erdélyben kifejezetten olyan tevékenységet folytatnak, amely nem az ottélő magyar 
anyanyelvű örmény közösségek érdekeit szolgálja. Tudtunkon kívül kötnek olyan 
megállapodásokat nevünkben (Avanesian Alex, Zachariás Klára, Károlyi Zsaszmen), 
amelyekkel azonosulni nem tudunk. Véleményem szerint támogatni kellene az erdélyi  
magyarörmény egyesületek, szervezetek önálló működését, amelyeknek természetesen 
joguk van együttműködni a bukaresti románörmény szervezettel.  
 A klubélet  
 A közösségi élet megteremtését tartottam a legfontosabbnak, ezért hoztam létre a 
Fövárosi Örmény Klubot 1996 tavaszán. Folyamatosan támadtak érte, minden 
feljelentésben egyik vádpontként szerepelt. A választások közeledtével rájöttek 
képviselőtársaim, hogy tényleg kellene  valamit csinálni a közösségi élet területén. Ma 
meg akarják folytani a Fövárosi Örmény Klubot, mert ragaszkodtam az önálló 
arculathoz, nem voltam hajlandó bevinni Avanesian Alex irányítása alá. Ma ezen klub 
támogatását meg kívánják szüntetni. 
 A képviselők díjazása 
 A képviselők ma úgy érzik, a tiszteletdíj nekik jár, akkor is ha nem csinálnak semmit 
(esetenként megtévesztésképpen nem tiszteletdíj, hanem költségtérítés formájában 
veszik fel a pénzt, azaz  elszámolják autójuk használatát, taxiszámlákat, lakás 
telefonszámlákat, stb.).  Pl. Simon J. Zaven 1997-ben a fővárosban összesen két 
testületi ülésen vett részt, egyetlen projektet sem vállalt és mégis több mint  300.000 Ft- 
jába került a fővárosi önkormányzatnak. És még mennyibe az V. kerületnek valamint az 
országos önkormányzatnak ? 
 Moldován Domokos egy rendezvény megszervezéséért 100000 Ft-ot kért a 
tiszteletdíján felül, minden további költsége elszámolása mellett.. 
 Az ANI kétlapos ujság négy száma közel 600.000 Forintjába került a Fővárosnak, 
nagyrésze Zachariás Klára, dr. Detre Csabáné, Károlyi Zsaszmen és Károlyi János 
zsebébe. Kiemelem, hogy nem az ellen vagyok, hogy a képviselők dijazásban 
részesedjenek, de azért a képviselői munkát el is kell végezni.    
 Az átláthatóság és a nyílvánosság. 
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 Ma senkinek, még a képviselőnek sem szabad betekinteni az Országos 
Önkormányzat  pénzügyi és gazdasági életébe, súlyos vétségnek számít, ha valaki a 
testületen elhangzottakról tájékozódni akar, vagy tájékoztatni kíván. Még a határozatok 
sem kerülnek nyílvánosságra,  a jegyzőkönyvek hónapokig nem kerülnek kiadásra még 
a képviselőknek sem.    
 A demokrácia  megcsúfolása.  
 Az általam előkészített müködési szabályzat teljes kidobása után olyan Szervezési 
Működési Szabályzat van életben, amely lehetővé teszi Avanesian Alex elnök úrnak, 
hogy gyakorlatilag bármiben dönthet (néhány tanácsadó bevonásával), pénz, kultura, 
együttműködés, stb. Aki nem azt teszi amit Ő mond az kirekesztődik mindenből.   
Például, aki egy rendezvényt szervez (az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
által szervezett  egyházi konferencia), amely nem tetszik Avanesian Alex Úrnak, akkor 
attól elhatárolódnak, azt nem támogatják  és mivel létezik egy háttér megállapodás, 
(amelyet kizárólag én nem írtam alá),  amelynek értelmében minden örmény kisebbségi 
önkormányzat elfogadta Avanesián  Alex irányitását, így egyetlen önkormányzat sem 
támogatta azt. Még az elnökletem alatti fővárosi önkormányzat sem.  Mi ez, ha nem 
kézivezérlés ? 
 Gazdálkodási elvek 
Nem értek egyet az Országos Örmény Önkormányzat gazdasági tevékenykedésével 
sem. Kifejezetten gazdaságtalannak tartom, hogy a MOL részvényeket pillanatok alatt 
értékesítették, így súlyos milliókat veszített az önkormányzat. és felélte a hazai 
örménység jövőjének anyagi alapját (utánunk az özönvíz).  
Az országos pazarló gazdálkodása (pl. többszáz személyes fogadás a HILTONban), 
nem az önkormányzat feladatát képező ügyek  (menekültügy, stb) dotálása inkább 
szolgálja Avanesian Alexnek a  világörménység szervezetében betöltött funkcióját, mint 
a hazai örménység kultúrális autonómiáját.           
 A leváltásom közvetlen oka nem ideológiai, hanem igen egyszerűen gyakorlati. 
Kértem az elnök urat, mint képviselő, hogy  szeretnék betekinteni az Országos Örmény 
Önkormányzat számlái közé és látni szeretném a székházzal kapcsolatos 
dokumentációt. Ezt követően rendkívüli közgyűlést hívtak össze Debrecenben egy bál 
kapcsán és határoztak a kizárásomról. Ezt követően közölték, most már nincs jogom 
betekinteni az iratokba !? 
 A fővárosi testületnél is hasonló okokat vélhetünk fel. Müködési Szabályzat 
változtatását terjesztettem elő, amelyben javasoltam, hogy azok a képviselők, akik nem 
vesznek részt  a képviselői munkában azok tiszteletdíjat legyen joga a testületnek 
megvonni illetve módosítani. Ezt követően bizalmatlanságot jelentettek be ellenem és a 
testületbe az Országos Önkormányzat prominens személyeit kivánját behozni (Károlyi 
Zsaszmen, dr. Detre Csabáné, Károlyi János és természetesen Karapetián Karine, az 
országos elnök neje, akinek a révén Avanesian Alex kézivezérlése a fővárosi 
önkormányzatnál is megvalósulhatna. Hogy ezt megtehetik, abban igen fontos szerepe 
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van Zárugné Tancsin Katalin fővárosi képviselőnek, akinek szavazata meghatározó a 
fentiek megvalósulásában és aki szintén aláírta az ellenem beadott  feljelentéseket .   
  
 Összefoglalva: az Országos Örmény Önkormányzat vezetője és néhány köréje 
csapódó, általában nem is örmény identitású, hanem kizárólag gazdasági alapon 
tevékenykedő képviselő a teljes hatalmat a kezébe vette, diktatórikusan kívánja irányítja 
a közösség életét, olyan irányt szabva, amely nem felel meg a többségben lévő hazai 
magyar anyanyelvű örmény kisebbség  érdekeinek.  
     
 Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy mérlegelje, valóban én ártok a hazai 

örménység jóhírének, vagy talán a fenti magatartású „képviselők” .  
   
 E mérlegelés igen fontos az elkövetkező jelölések és választások elött. 

  
 dr. Issekutz Sarolta 

    örmény kisebbségi képviselő 
 

<><><><><> 
Ünnepi hangverseny 

 
Az  ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK  Kulturális  Egyesület egyéves évfordulója 
alkalmából  ünnepi hangversenyt rendezett l998. február l4-én  (szombaton)  l9 órakor a 
budai  Alsóvizivárosi (Kapucinus)  Plébánia Templomban, Budapest I. Fő u. 32. alatt. 
A hangversenyen közreműködtek: 
Fancsali Bence (klarinét), Fancsali János (orgona), Fancsali Mária (ének), 
 Fogolyán Kristóf  (fuvola),  Lukin László (műsorvezető). 
 
A hangversenyműsor híven tükrözte a hazai magyar-örmények hagyományőrző, de 
ugyanakkor minden újra, ismeretlenre kiterjedő művelődési életét. Az ottani őseinktől 
ránk hagyott legértékesebb kincsünkkel, erdélyi gyökereinkkel kapcsolatosak a Kájoni 
Kódex és Croner Daniel művei. Katolikus hitvallásunkat épp úgy megtaláljuk, mint a 
magyarsággal vallott identitásunkat: Kodály és Liszt művei ezt bizonyítják. Az 
egyetemes zeneirodalom legnagyobbjai: Bach, Handel, Haydn, Mozart mellett a barokk 
három olasz zeneszerzővel szerepelt. Ritkaság számba vehető Franck a húsvéttal 
kapcsolatos monumentális művének bevezetője. Műsorunk zárószámát Ruzitska 
György, kolozsvári zeneszerző, helybeli zenekonzervatóriumi igazgató, az 1848-as 
forradalom alkalmából írta. A bécsi születésü Ruzitska Erdélyben nemcsak megtanult 
magyarul, hanem a magyar szellemiséggel is azonosult ! 
Ez azon Erdély, melyben a mi, a magyar-örmények gyökerei is fekszenek, melyeket 
ezentúl is ápolni kívánunk.  
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Nagyon köszönjük a Fancsali családnak és Fogolyán Kristófnak a zenei élményt,  
amelyhez hozzájárult Lukin László tanár úr igen érdekes műsorvezetése és tájékoztatása 
mind a zenéről, mind a hangszerekről mind a történelemről  (többek között a főoltáron 
ábrázolt  Szent Erzsébetről). 
Külön köszönjük Fidél atyának, hogy lehetővé tették számunkra ezen ünnepi esemény 
megtartását, valamint a bevezető előadását, amelyből megtudhattuk, hogyan is 
kapcsolódnak a Domonkos rend szerzetesei az örményekhez.     
A hangversenyen adományt gyűjtöttünk az 1766-tól 1790-ig épült Szent Erzsébet 
tiszteletére 1791-ben felszentelt erdélyi, erzsébetvárosi örmény katolikus főtemplom  
felújítási munkálataira. Az adományok összege elérte a 60.000 Ft-ot.  Köszönjük az 
önzetlen segítséget valamennyi adományozónak, melynek célbajuttatása iránt az 
egyesület intézkedett. 

<><><><><> 
 

Beszámoló az 1998 február 19-i klubdélutánról 
 

A február 19-i klubest dr. Benedek Katalin művészettörténész vetítettképes előadásával 
kezdődött: Két szentpétervári oroszörmény képzőművészről. Ezt követően a zsúfolásig 
megtelt zeneterem közönsége igen nagy szeretettel  fogadta Kazatsay Irén művésztanár, 
énekesnő előadásában a Daru madár c. csodálatos örmény dalt. Az énekesnő korát 
meghazudtoló csengő hangjával, intonálásával teljesen magával ragadta hallgatóságát, 
különös hangulatot varázsolva a magyarörmények köré a csodálatos keleti dallamú 
dallal. Megéreztük, hogy a dal szomorúsága sorsunk szomorúságát is jelenti. Akkor is, 
most is. 
 
Rétháti Kövér Ilona klubtársunk született előadói tehetséggel megáldva sietett 
segítségünkre irodalmi összeállításunkban. Az örmények egyéni és nemzeti jelleméről 
Nösan Besiktaslean írását olvasta fel Páter Fogolyán Miklós Lukács fordításában, majd 
nagy átéléssel szavalta el Heltai Jenő Szabadság c. versét. A vers aktualitása és 
mondanivalója megérdemli, hogy teljes terjedelmében a következő számunkban 
közreadjuk. 
Ehhez a hangulathoz illett dr. Schütz Ödön armenológus professzor Hajk és Bél harca c. 
- az örmény irodalom kincsestárából vett válogatás is. Hovhanesz Erzinkaci (1230 k.-
1293.k.) költő néhány négysoros verse után az asug műköltészet néhány remekét 
hallhattuk dr. Issekutz Sarolta felolvasásában. Az asugok egy új költői irányzatot 
képviselnek a XIV. századtól kezdve a népdal és a műköltészet mellett. A kezdetben 
vallási ihletésű dalok a XVII. századra már közösségi, társadalmi témákat dolgoznak 
fel. 

 
Négysorosok 
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Hovhannesz Erzinkaci (1230-1293) 

 
Bevehetetlen erőd, megvíhatatlan - a hit ! 
Arra, ki mögé menekül, védelmet áldva-óva terít; 
S jöhet otromba lovascsapat, s szórhatja szilaj nyilait -, 
Komédia néki csupán: Mosolyog - s rá sem hederít. 
 
A szólás szerszáma a nyelv; az igazszívűeké  -  színarany 
Az ember egy-nyelvű teremtvény. Kígyók nyelvének két ága van. 
Van,  ki egyként beszél metsző szigorún s édes mázasan. 
Kígyók atyafisága ő - s hurcolja csak átkát az olyan ! 
 

Az asugok általában hegedű és dudakísérettel énekelték dalaikat. A XVIII. század 
leghíresebb örmény dalnoka Szajat-Nova volt, a grúz király udvari költője, aki verseit 
azeri, örmény és grúz nyelven írta. A Tanács maga-magának c. verse - Tótfalusi István 
fordításában - még a XX. század végén is aktuális intelmeket tartogat számunkra: 

"Úgy cselekedj, sose érje szó a házad, 
  Jótanácsot, béketűrést, törvényt szeress !" 

 
Dzsivan (1846-1909) az utolsó asug mesterköltő vándor asugként járta a Kaukázuson 
túli vidéket. Időszerű társadalmi kérdésekkel foglalkozik verseiben, amelynek 
bemutatott példája másfélszázad múltán is időszerű és reménytadó. 

 
Jönnek és tovatünnek 
Dzsivani (1846-1909) 

Tél-komor, baljós napok jönnek és tovatünnek 
Ne csüggedjetek, ahogy jönnek, majd tovatünnek: 
A gyötrő kínok sem tépik a szívet örökké, 
Mint a vásári népek, jönnek és tovatünnek. 
 
Szenvedés, csapás, barbár ellenség pusztítása, 
Karavánokként, sorban jönnek és tovatünnek: 
E világ csodakert és benne virág az ember, 
mennyi balzsamfű, rózsa, jönnek és tovatünnek. 
Gyönge, ne törj meg, és hatalmas, vesd le gőgöd, 
Egyformán ontja fényét a Nap mindannyiunkra, 
Keletre húzó felhők jönnek és tovatünnek. 
 
Művelt fiait jó földanyánk növeszti naggyá, 
Kóborló, nomád népek jönnek és tovatünnek, 
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E világ szállójában vendég csak minden ember, 
Dzsivani, ősi törvény, jönnek és tovatünnek 

Kerék Imre fordítása 
 

Az est hangulatát az amerikai  Hagop Agopián örmény együttes varázslatos hangulatú 
zenéje emelte, amely így együtt örmény anyanyelvű klubtársaink elismerését is méltán 
váltotta ki. 

<><><><><> 
  
Látogatás Ópusztaszerre.  
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  egynapos kirándulást szervez 
Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintésére. A látogatást 1998. május 
hónapban  tervezzük. Kérjük az érdeklődök jelentkezését 1998 április 31-ig az 
Egyesület nél. A kirándulás költsége kb. 3500 Ft. A részvételi díj  magábanfoglalja az 
utazás, az idegenvezetés költségét és  a belépődíjat. 
Látnivalók, szolgáltatások, érdekességek: lásd az előző szám.  

<><><><><> 
 

KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 
BUKOVINÁBAN 

Látogatás őseink földjén  
(folytatva az előző számunkban megkezdett  információkat) 

 
 Főbb események 
• Koszorúzás Koltón a 175 éve született Petőfi Sándor tiszteletére, Magyarvalkón a 

Vasvári Pál kopjafánál az 1848-as forradalom 150. évfordulójára, 
Máramarosszigeten Hollósy Simon és Marosbogáton Szongott Kristóf emlékére.  

• Utunk végigvezet a Gutin, a Csalhó, a Máramarosi-, a Radnai-, a Gyergyói-, és a 
Görgényi- havasok bércei között. 

• Bejárjuk a Békás szoros szurdok völgyét, a Gyilkos-tó, a Felső-Maros-áttörés és az 
Aranyos-Beszterce völgyének vadregényes vidékeit.  

• Megmásszuk a Kis-Gohárdot és a Tordai-hasadék hegyoldalát a nyugdíjasok 
ösvényén. 

• Felékeressük a bukovinai örmény templomokat Szucsavában és Botosaniban.  
• Áthaladunk Radóc mellett a bukovinai székhelyek néhai településeinek körzetén. 
• Találkozókon veszünk részt az erdélyi örmény kolóniákkal.  
• Megtekintjük a Nagybányai festőiskola remekeit, a marosvásárhelyi Teleki Tékát és 

Kultúr Palotát, a szárhegyi Lázár Kastély, a ditrói templomot, az Iza völgyi 
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fatemplomokat, a magyarvalkói erődtemplomot és a Világörökség részét képező 
bukovinai festett és fehér kolostorokat. 

• Máramarosszigeten felkeressük a Hollósy Simon emlékeket és Márton Áron püspök 
börtönét.  

• Marosvécsen az Erdélyi Helikonra és Misztóthfalván Tóthfalusi Kis Miklósra 
emlékezünk.  

• Szaploncán ellátogatunk a "vidám temetőbe" és a csergekészítés mestereihez.  
• Varga Vilmos és Kis Törék Ildikó által bemutatott pódiumelőadáson veszünk részt 

1848-as forradalom tiszteletére Nagyváradon.   
 
Részletes program: 
1. nap:  Indulás:         reggel 6 órakor 
             Határátkelő: Csengersima 
             Látnivalók:   Szatmárnémeti, Misztóthfalva (Tóthfalusi Kiss Miklós emlékház),  
                         Nagybánya (Képtár, ásvány és bányavirág múzeum), Koltó (Petőfi  
                                  múzeum a Teleki Kasztélyban - koszorúzás), Bódi-tó. 
   Estebéd:         Bódi-tó turistaszálló vendéglőjében 
   Szállás:          turistaszálló (2-3-4 ágyas fürdőfülkés szobák) 
2. nap:   Reggeli        a turistaszálló vendéglőjében 
              Látnivalók:  Gutin-hegység, Desze (máramarosi faragott kapuk),   
                                  Máramarossziget (Hollósy Simon szülőháza és síremléke - koszo                                 
                                rúzás, Márton Áron börtöne), Iza völgye (fatemplom Jódon),  
                                Radnai  havasok (Borsai-hágó  1417 m magasan a tengerszint fe 
                                lett), Aranyos  Beszterce völgye, Bukovina (Észak-Moldva). 
    Estebéd:    2-3. napon Campulung (Hosszúmező szállodájának vendéglőjében. 
             Szállás:      2-3. napon szállodában (2 ágyas fürdőfülkés szobák)  
3. nap:  Reggeli:      3-4. napon a szálloda vendéglőjében 
  Látnivalók:      Moldovica, Szucsevica (kívül-belül festett erődtemplomok),  
                                  Radóc (Bukovinai székelyek néhai falvainak körzete), Szucsáva  
                                   (Zámkia örmény kolostorerőd, Szent Kereszt és Szent Simon őr- 
                                   mény templomok), Botosáni (Mária mennybemenetele) örmény  
                                   templom. 
4. nap: Látnivalók:     Voronec (Kelet-Európa Sixtusi kápolnája), Németvásár, Neamc (a  
         legszebb fehér kolostor), Békás víztározó a Csalhó alatt, Békás- 
                                    szoros, Gyilkos-tó, este tábortűz. 
 Estebéd:       4-5. napon Gyilkos-tó üdülőtelepen a turistaszálló ebédlőjében 
 Szállás:    a turistaszállóban (2-3 ágyas zuhanyzós szobák). 
5. nap:Reggeli:         5-6. napon a turistaszálló vendéglőjében 
  Látnivalók:    alternatív kirándulások a Kis-Cohárdra és a Gyilkos-hegyre (3-3  
                                órás gyalogtúrák, séta a Gyilkos-tó körül és csónakázás). Találkozó  
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                                 a gyergyószentmiklósi örményekkel.  
6. nap:Látnivalók:     Gyergyószentmiklós, Szárhegy (Lázár kastély), Ditró (néhai   
                                 örmény templom), Felső-Maros-áttörés Maroshévíz és Déda kö- 
                                 zött, Marosvécs (Erdélyi Helikon, Kemény János sírja), Marosvá- 
                                 sárhely (Teleki Téka, Kultúr Palota), Marosbogát (Szongott Kristóf  
                                  szülőfalva koszorúzás), Torda, Tordai hasadék (1,5 órás gyalogtú-                             
                                   ra) 
 Estebéd:      Magyarfenesen Csányi Éva kisvendéglőjében. 
 Szállás:     Tordaszentlászlón, faluturista gazdaságokban (2-3 ágyas fürdőszo- 
                                   bás lakások).  
7. nap:Reggeli:      a szállásadóknál 
 Látnivalók:     Kőrösfő (varrottas kirakóvásár), Bánffyhunyad, Magyarvalkó (a  
                                  legszebb kalotaszegi templom, koszorúzás Vasvári Pál kopjafájá- 
                                  nál), Királyhágó, Nagyvárad (pódium-előadás az 1848-as forrada- 
                                  lom tiszteletére 
 Határátkelő:      Ártánd 
 Érkezés:       Budapestre 22 óra körül.  
 
Időtartam: 7 nap,  1998 szeptember 18- szeptember 24 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
Utazás autóbusszal  útvonalhossz : Budapesttől Budapestig 2100 km. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
Érdeklődés és jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület irodájában. 
 
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és Petőfi Sándor, 
Ady Endre, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Juhász Gyula, Áprily Lajos, Lakatos 
Demeter és Kányádi Sándor verseivel, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel.    
   Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesület (Kolozsvár) szervezi Az 
úton a mindenki által jól ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a 
társaságot.   
Az érdeklődök számára dr. Szarka György vetítettképes előadást tart az útról áprilisi 
klubrendezvényünkön.  

 
<><><><><> 

 
 

Információk  
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• A következő Sörparti időpontja 1998. április 4-én szombaton délután 4 órakor 

lesz. A rendezvény helye: Csendes Étterem. Budapest V. Múzeum krt. 13. (bejárat a 
Ferenczy utcai oldalon) (tel:267-0218) 

• Meghívó  Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1998 március 20-án, 
pénteken délután 16 órakor megnyitja  " Szemelvények az erdélyi  magyarörmény 
múltból, családi archívumok alapján" c. kiállítását. 

 A kiállítás helyszíne: Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat Akadémia utcai 
kiállítóterme. (Budapest. V. Akadémia utca 1-3. II. em. 293.  

 A kiállítás április 30-ig tekinthető meg  kedd és csütörtök 14--16 óra,  péntek 14-18 
óra között.  (16 óra után bejárat az Akadémia utca 3. sz. alatti kapun keresztül. 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi örmény kolóniák részére. Ruhanemű, könyv, apró háztartási 
használati eszközök, iskola-felszerelések átvétele az egyesület székhelyén.  

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, különösen az elektromos hálózat felújítására és a 
beázások megszüntetésére gyűjtünk. 

• Köszönetet mondunk Magyar István Lénárd és Nagypál Tibornak a ruha és  
könyvadományaikért. 

 Köszönetet mondunk dr. Szentpétery Tibor úrnak a  10.000 Ft, dr. Sasi Nagy 
Istvánnénak és Karátsonyi Bogdán úrnak az 5-5000 Ft és dr. Issekutz Saroltának a 
12.000 Ft adományáért, valamint valamennyi adományozónak az erzsébetvárosi 
templom felújítására adott adományáért. 

• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156. 
 Nyitvatartási rend: Iroda: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 , csütörtök 12-17 

óra  
 dr. Issekutz Sarolta elnök félfogadása minden hónap 1. csüt. 16- 18 óráig II. em. 261. 
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„Emlékek nélkül, 
népeknek híre csak 
árnyék...” 
(Vörösmarty Mihály) 

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
II. évfolyam 1998/14. szám  

1998. április 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Naptár - április hó 
A hónap közepén üljük a keresztények legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Az örmény 
egyház, ha e napon püspöki liturgiát tart valahol, ott,  amíg a főpap felölti liturgikus 
ruháit, a következőt éneklik: 

"kiáltok az oroszlán hangjával, 
annak szavával, ki a kereszt négy ágáról kiált, 
és legyőzte a pokol hatalmát". 

A kereszt győzelmet aratott a halálon, ez azonban nemcsak Krisztus életében van így, 
nekünk is keresztúton kell eljutnunk életünk győzedelmes beteljesedéséig.  

                  dr. Sasvári László 
<><><><><> 

1848-ra és 1915-re emlékeztek Szamosújváron 
 

1998. március 28-án közös, ünnepi ökomenikus istentiszteletet  tartottak a szamosújvári 
székesegyházban az 1848 márciusi forradalomra és az azt követő szabadságharcra, 
valamint az 1915-ös örmény holokausztra  emlékezvén. Sáska Jenő tisztelendő  úr 
szakítva a hagyományos emlékbeszédekkel, történelmi dokumentumok felhasználásával 
foglalta össze a szamosújvári örmények szerepét és közreműködését 1848-ban valamint 
felevenítette 1915 szomorú eseményeit. 
Az istentisztelet után a Művelődési Házban irodalmi és történelmi összeállítás kezdődött 
kolozsvári művészek közreműködésével, az Örménymagyar Baráti Társaság 
szervezésében. A Brassóban élő Budai Merza Pál, Czetz János család leszármazottja 
beszélt a híres tábornokról. Az irodalmi műsor keretében Senkálszky Endre érdemes 
művész és Albert Júlia szavalt Wass Albert és Reményik Sándor verseket. A Szín - 
pódium két előadóművésze, Fegyveresi Anikó és István régi és mai örmény verseket 
adtak elő gitár kísérettel.  A kolozsvári operaház nyugdíjas művésze, Szilágyi Ferenc 
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részleteket énekelt a Bánk Bán-ból és Kossuth dalokat adott elő, megénekeltetve és 
átmelegítve a több mint 100 fős közönséget is. A műsort B. Kovács Júlia vezette. 

Szamosújvár 1848 
 
1848. márciusának első napjaiban Szamosújvár lakói a megszokott módon élték 
hétköznapjaik valóságát. A pozsonyi országgyűlésen Kossuth által előterjesztett 
törvényekről nem hallhattak a város polgárai, s bizonyára azt sem tudták még, hogy 
március 15-én negyven tagú küldöttség - köztük Kossuth Lajos, Széchenyi István, 
Batthyány Lajos - vitte Bécsbe a törvénytervezetet, amelyet a két nappal korábbi bécsi 
forradalomtól megszeppent V. Ferdinánd azonnal jóvá  is hagyott, s később, április 11-
én, a pozsonyi országgyűlésen nagy ováció mellett szentesített. A szamosújvári polgárok 
azt se tudták még, hogy  ugyanezen a március 15-i napon Pest  utcáin  néhány  lelkes 
fiatal az ország- 
gyűlésen már elhangzott törvénytervezet ismeretében hordozza végig a nemzet 
követeléseit, s gyújtja lángra a forradalom fáklyáját. Nem tudhatták még, hogy a 
későbbi márciusi fiatalok néven ismertté vált csoport élén egy olyan fiatalember 
jeleskedett, aki előző év őszén Koltóról jövet ifjú szép hitvese szemében gyönyörködött, 
s naplójában meg se említette Szamosújvárt. Bizonyára a postakocsi sem tért be a 
városba, hanem az akkori országúton egyenesen haladt Kolozsvár felé. Erdély fővárosa 
is csak március 21-én csatlakozik a lassan terjedő hírek nyomán a pesti eseményekhez. 
A hírek nyomán március 26-án már olyan népgyűlésre sereglenek össze Szamosújvár 
polgárai, amely a márciusi események nyomán az erdélyi országgyűlés összehívását is 
szorgalmazza.  
 
Az örmények nyitottak voltak az őket befogadó ország gondjai irányt. Be tudtak, és be 
akartak illeszkedni abba a társadalmi valóságba, amely toleráns volt, befogadta őket 
anélkül, hogy szokásaik, nyelvük, hitük elhagyására kényszerítette volna őket. A magyar 
kultúra sorsa, a haladás ügye az Erdélyben otthonra talált örmények közt olyan önkéntes 
vállalás volt, amely azt bizonyította, hogy a sokat próbált nép igazi hazájának érezte a 
földet, amely befogadta. Május 6-án és július 3-án választja meg a szamosújvári 
örménység az erdélyi és pesti országgyűlésre küldendő képviselőket Korbuly Bogdán és 
Simay Gergely személyében. Megbízóik olyan követeléseket bíztak rájuk, amelyek a 
városban élő örmények nemzeti identitását szolgálták, illetve Szamosújvárt Erdélyi 
viszonylatban a fejlett gazdaságú városok sorába volt hívatott emelni. Elsősorban az 
örmény püspökség felállítását kellett kérniök, majd az adók csökkentésének 
követelésével a város gazdasági megerősítését kellett szorgalmazniok. A gazdasági 
követelések között a városon átvezető út építése mellett szerepelt még az is, hogy a 
rabokat engedjék ki munkára, s a Ráfáel Sándor alapította örmény gimnázium 
megnyitásával teremtsék meg a fiatalok művelődési lehetőségeit.  
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Az őrség biztosításával egyidőben azt is szorgalmazták, hogy ne tehertételnek, hanem 
természetes kötelezettségnek tekintsék a város javainak őrzését. A megalakult 
nemzetőrséget Jakab Bogdán és Turcsa Lukács két százada képviselte. A város 400, a 
lakosság pedig 453 forinttal járult a költségekhez. 1848. szeptemberében már a város 
körüli falvak román lakossága forrong, igazolva, hogy Bécs az oszd meg és uralkodj 
elvet érvényesítve szerette volna letörni az erdélyiek szabadságvágyát. Október 7-én a 
város megbízásából Czetz Bogdán és Szentiványi Ferenc vállalja, hogy minden 
katonaköteles férfit összehívnak, hogy őrsereget létesítsenek, s a lakosságot felkészítik 
az ellenség fogadására. Már ebben a hónapban a XI. honvéd zászlóalj I. százada az 
őrsereggel együtt ügyel fel a városra. Október 27-én Dés védelmére rendelik a századot, 
s Szamosújvár szinte teljesen védelem nélkül marad. Már október 10-én felszólítást kap 
a város a II. román határőrezred parancsnokától, Urbán Károly ezredestől, hogy adja 
meg magát Déshez hasonlóan, s fizessen 40 ezer ezüst forint hadisarcot. Fenyegetései 
között szerepelt nemcsak az, hogy az ellenállókkal együtt az egész várost elpusztítja, 
hanem az is, hogy minden Kossuthtól származó iratot, parancsot el kell pusztítani, a 
város köteles elismerni az erdélyi császári és katonai  kormányzó parancsait. A 
legnehezebben teljesíthető parancs azonban az volt, hogy a város gondoskodjék a Kérő 
határában állomásozó sereg szállásáról és élelmezéséről. A szorongatott helyzetben 
nincs más kiút, mint vállalni az ellenség kéréseit. A vándorlások, hazát kereső 
nyomorúságok emlékezete az örménység kollektív tudatában a túlélés parancsának 
engedelmeskedve a megmaradást választja, s ebben a döntésben nagy szerepet játszott 
az Urbán seregei mellett közel 2000 lélekszámú, a mezőségi falvakból összesereglett 
román lándzsások fenyegető jelenléte. A kolozsvári honvédelmi bizottmány, amikor 
értesül Urbán fenyegetéséről, elhatározza a visszaszorításukat. A teljesen körülszorított 
város november 13-án elesett, s Dés után szinte egész Erdély az osztrákok uralma alá 
került. December 23-án már Bem tábornok vezetése alatt harcolnak szamosújvári 
örmény honvédek is. December 24-én Bem itt tart néhány órás pihenőt, majd Kolozsvár 
felől visszatérve, Kolozsvár felszabadítása után ismét Szamosújvár szállásolja el a 
lengyel tábornok seregét, amely az új év hajnalán indul Désen át Beszterce felé, Urbán 
Károly gyülevész seregeinek nyomában.  
Észrevétlenül keveredik a város sorsfordító események sodrába, s vállalja hősiesen a 
harcot. 1849. január 10-én, miután a magyarok ellen tüzelt románság felégeti Boncidát, 
s Doboka megye levéltára is tűz martalékává válik, Szamosújvár lesz a megyeközpont. 
A piaci vendéglőben üti fel hadiszállását a megyei választmány, s a Hosszú fogadóból 
katonai laktanya és raktár lett, s katonai kórházat kellet létesíteni, amelyet fehérneművel 
a város szerel fel.  
 
Az örménység, amely mindig figyelt a háború áldozataira, 1849. januárja és májusa 
közt nagyenyedi és járai menekülteket szállásol el és lát el a város iskoláiban. Az 
örmény nemzetőrség Novák Márton és Verzár István századosok vezetésével a 
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nagytemplom közötti boltban jelölte ki őrtanyáját. Márciusban nemcsak Bem 
névnapjáról emlékeznek meg, hanem megünneplik március 15-ét is, s a templomi 
ünnepélyt követően táncmulatság, adományosztás jelzi, hogy a császári uralomtól 
megmenekült örménység örül a magyar szabadságharc sikereinek és támogatja is 
azokat, akik a közös hazát védik. Gajzágó Izsák szolgabíró felhívására a város örmény 
asszonyai, leányai a kórházban kezelt honvédeknek rendeznek gyűjtést, családok 
ajánlanak fel a hadseregnek gabonát, élelmiszereket. 1849. április 28-án Kossuthot 
üdvözli a város, s a toborzó úton tartózkodó kormányzó hívására 3000 ember vonul be 
önként, nagy részük olyan román, akik azért állnak a háromszínű zászló alá, mert Urbán 
embertelensége rádöbbenti őket arra, hogy csak az ország függetlenségét védő 
magyarok ellen használták fel őket. Június 23-án az orosz seregek ellen induló Bemet 
itt, Szamosújvár főterén üdvözli utoljára a városi tanács. A júliusban lezajlott csaták 
híre csendet kényszerített Szamosújvárra, s amikor augusztusban már a világosi 
fegyverletétel után orosz seregek vonulnak el a város mellett,  az újból feltűnt 
határőrezred parancsnoka, Urbán az utolsó tartalékokat is feleteti seregével.  
 
Az örménység bárhol is élt volna, Szamosújváron, Erzsébetvároson, 
Gyergyószentmiklóson, vagy Magyarország bármely helységében, kitartott a magyar 
szabadságharc mellett, egyetlen pillanatra sem fordult el, más nemzetiségekhez 
hasonlóan a magyarságtól. Nemcsak katonával, vértanú hősökkel, hanem a polgári 
lakosság önfeláldozó, önzetlen segítségével támogatta a szabadságharcot. Szamosújvár 
63 örmény katonát adott, Erzsébetváros 24 önkéntessel járult hozzá a honvédzászlóaljak 
létrehozásához. A korabeli statisztikák nyomán ismert, hogy Erdélyben és 
Magyarországon 12 ezer örmény élt 1848-ban, s a nagyobbára liberális politikai elveket 
valló örménység mintegy 70 tisztet sorakoztatott a honvéd zászlók alá, és három olyan 
tábornokot, mint Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Czetz János. S mellettük ne felejtsük el azt 
sem, hogy a 48-as honvédtüzérség megszervezője és parancsnoka is egy örmény volt: 
Lukács Dénes. Mellettük a névtelen örmény hősök sokasága előtt kell meghajolnia a ma 
Erdélyben élő örményeknek. Az áldozatvállaló hősiesség  példáját leginkább a 
szabadságharcban elesett három Szentpéteri testvér: Ferenc, Imre és Miklós édesapjának 
levele tudja a legszebben megszólaltatni most 150 év távlatában is: "Vagyonomat három 
fiam képezte. Örvendek, hogy mind a hármat a haza számára nevelhettem és büszkít a 
tudat, hogy mind a három vérét a hazáért ontotta. Segélyt nem kérek anyagi gondokkal 
küszködő hazámtól. Nincs ugyan sok vagyonom, de nem szegény az, akit Isten ilyen 
hazaszerető fiakkal áldott meg." 
 
A magyar szabadságharc az 1880-as években, az örmény függetlenségi és 
szabadságmozgalmak kezdetén az örmény sajtó figyelmének középpontjába kerül, s 
olyan példaként állt az örmény haza szabadságáért küzdők előtt, amely lelkesíteni képes 
a nemzeti öntudatért, önbecsülésért küzdő örménységet. Az örmény szabadságharc 
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nyomán fogalmazódik meg a Talahat pasa által kidolgozott titkos határozat, amelynek 
célja az örmény nép teljes és végleges megsemmisítése volt. Elsődleges feladatként az 
örmény társaságok felszámolásával a közösségi élet megszüntetésével igyekeztek az 
1915. április 24-én kiteljesedett tragédiát előkészíteni. A társaságok tagjainak 
letartóztatásával az örmények megfélemlítését sikerült elsősorban megvalósítani. A 
muzulmánok körében mesterségesen szított ellenséges hangulatteremtés stratégiáját az 
olyan helyeken szorgalmazták, ahol már korábban is volt örmény mészárlás. Adana, 
Erzurum, Ván. Az örmények írtásának feladatát a helybeli felbőszített lakosságra 
hárították a török hatóságok, a katonaság csupán a paraván szerepét hívatott betölteni, 
azt a látszatot keltve, hogy tehetetlenek a népakarattal szemben. Az ötven évesnél 
fiatalabb férfiak agyonlövésével, az értelmiségi réteg tervszerű és tudatos kiírtásával az 
asszimilációs folyamat felgyorsítását tették lehetővé, s ezt a leghatékonyabban úgy 
vélték kivitelezhetőnek, ha a nőket és a gyermekeket az iszlám vallásra kényszerítik. A 
terv nem kímélte az elmenekült örmények hozzátartozóit sem. A családtagok kiirtásával 
az egykori  hazával való kapcsolattartás teljes felszámolását gondolták 
megvalósíthatónak. Az állami szolgálatban álló, illetve a katonaságnál szolgáló 
örmények kiirtására is született diabolikus elképzelés. A mészárlásokat mindenütt 
azonos időben kellett végrehajtani, hogy ne maradjon idő a védekezésre. Kitelepítések, 
erőszakos cselekedetek, jogtalanságok sora tette lehetővé a 20. század egyik 
legborzalmasabb népirtását, amely csak példát statuált a későbbi, háborús 
népirtásokhoz.  
 
Emlékezzünk rájuk is, a Musza Dagh ellenálló hőseire, akik inkább a hősi halált, mint a 
megaláztatást vállalták.  
Az Isten-ellenes erők megkísértik a bűnös embert. Jézus követőiként az örmények, 
mindenütt, minden időben vállalták az üldöztetést, a szenvedést, nem térhettek ki előle, 
mert minden üldöztetéssel Istennek szándékai voltak. A hitükért üldözöttek Ázsia után 
Európában egy a keleti hagyományaira emlékező nép között találtak új hazára, s Isten 
szándékának megfelelően állhatatosságukkal és bátorságukkal támogatták az őket 
befogadó magyarság szabadságmozgalmát. Példájuk álljon előttünk ma is, amikor 150 
év távlatából pillantunk vissza a magyar szabadságharc örmény hőseire, illetve a Musza 
Dagh mártírjaira.  

       Sáska Jenő  
           örmény katolikus plébános 

(elhangzott a szamosújvári 
székesegyházban 1998. márc. 28-án) 
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Karácsony Ernő grafikája 
Tájékoztatás a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

tevékenységéről és a Fővárosi Örmény Klub valamint az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Füzetek státuszáról 

  
 Az előző számban előrevetített (Az érem másik oldala) előjelzés valóra vált. Az 
Országos Örmény Önkormányzat kiterjesztette csápjait a Fővárosi Örmény Kiss. 
Önkormányzatra és működésileg bekebelezte azt. A fővárosi testületbe behozták külsős 
"szakértőkként" az Országos Önkormányzat "hangadó" személyeit (Károlyi Zsaszmen, 
dr. Detre Csabáné, Károlyi János és Karapetián Karine, az országos elnök neje, akiknek  
révén Avanesian Alex kézi vezérlése a fővárosi önkormányzatnál is megvalósulhat). 
Azonnal születtek olyan határozatok, amelyeknek lényege, hogy a fővárosi elnök 
sikertelen lemondási felszólítása után megvonták Fövárosi Örmény Klub és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek  Füzetek támogatását.  
 
A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat - a visszaérkezett közel 300 
támogató nyilatkozat ellenére - megszüntette a Fővárosi Örmény Klub és annak 
időszaki kiadványának (Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek) támogatását. 
 
A teljesség kedvéért idézek az előterjesztők határozati javaslatából: 

A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat kizárólag abban az esetben veszi 
figyelembe költségvetésében az Erdélyi Örmény Gyökerek Klubját (átnevezték a 
klub eredeti nevét), amennyiben annak háziasszonya nyilvánosan visszavonja az 
Erdélyi Örmény Gyökerek című periodikában megjelent valamennyi hamis vádat 
és mocskolódást és nyilvánosan bocsánatot kér az ott név szerint és 
önkormányzat szerint említettektől. 
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A megszüntető határozatot a következő képviselők terjesztették elő majd szavazták 
meg: Moldován Domokos, Zárugné Tancsin Katalin, Simon J. Zaven, Zachariás 
Klára, Rudas Valéria. 
 
Akik engem ismernek, azoknak nem kell bemutatkozzak, a saját tetteimért és 
kijelentéseimért mindig is vállaltam a felelősséget. Ma is állítom, hogy amit ott leírtam, 
az megfelel a valóságnak, ezért az ilyen zsarolásra vonatkozó válaszom egyértelmű volt. 
Ami igaz, annak kimondása nem mocskolódás, hanem kötelesség !  
 
Óhatatlanul fel kell tennem egy kérdést, amelynek megválaszolására ezennel 
nyílvánosan felkérem a tisztelt képviselőtársaimat. Milyen alapon veszi ma valaki  
a bátorságot, hogy azt a pénzt, amelyet mindannyiunk adójából a Magyar Állam 
és az önkormányzatok a kisebbségeknek juttatnak,  valamilyen megfontolásból a 
kisebbségen belül valamelyik csoporttól megvonja. Nem teheti meg a 
megkülönböztetést sem  vallási, sem  politikai,  sem  ideológia, sem  választási 
megfontolásból, ha az adott csoport  identitásőrző tevékenysége nem ütközik a 
törvényekbe. 
Azt a pénzt a kisebbséghez tartozók kapták, hogy saját kisebbségi identitásukat 
megőrizzék, ápolják és kulturájukat, hagyományaikat  gyakorolják.  
 
Milyen alapon jelenti ki, mondjuk Moldován Domokos, hogy nem érdekli, hány 
örmény nyilatkozik és mi a nyilatkozatuk tartalma. Ezennel felhívom a figyelmét, 
hogy a nyilatkozatok tartalma, az abban kifejezett akarat erősebb mint az Ő önös 
érdeke (egy film rendezése több millióból), aminek töredékéből mi a 
közösségünket  kívánjuk fenntartani, megmenteni. 
 
E kérdést szintén felteszem Rudas Valériának (sz Pomescu Valériának), Zárugné 
Tancsin Katalinnak, Károlyi Jánosnak, dr. Detre Csabánénak, akiknek 
tudomásunk szerint, vér szerint semmi közük sincs az örménységhez, hogy milyen 
alapon mondják Ákontz, Czárán, Dániel, Dávid, Fogolyán, Gajzágó, Jakabffy, 
Karácsony, Korbuly, Száva, Szongoth, Czetz, Lázár, Gopcsa, Gorove, Placsintár, 
Szentpétery, stb. ősi örmény családok leszármazottainak, hogy nincs joguk ápolni 
hagyományaikat saját akaratuk szerint.  
 
Hasonlóan felteszem ezt a kérdést a pár éve házasságkötés révén áttelepedett 
Károlyi Zsaszmennek, vagy Karapetián Karinenek is, különös tekintettel arra, 
hogy a kisebbségi támogatást a több mint 100 éve hazánkban élő örmények jogán 
kapjuk.      
Kérem a nyílvános válaszaikat, amelyhez helyt adunk a következő 
kiadványunkban. Természetesen nem jogi, hanem morális indoklást kérünk.  
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Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy a Fővárosi Örmény Klub folytatja 
rendezvényeit változatlan helyen és feltételekkel, valamint időszaki kiadványa az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek  továbbra is megjelenik az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület üzemeltetésével.  
 
E döntésben nagyon sokat jelentett az a sok megerősítő nyilatkozat és levél, amelyet 
kaptam Önöktől. Nagyon köszönöm a lelki támogatást Magyarországról, Erdélyből, 
Ausztriából és  Délamerikából, örményektől, magyarörményektől és magyaroktól. 
A Klub és a Füzetek üzemeltetési költsége az egyesületnek jelentős teher ugyan, de az 
átmeneti anyagi nehézségeken  remélhetőleg túljutunk és reméljük  megtaláljuk a 
forrásokat. Mint már előzőleg beszámoltunk róla, a Füzetek egész évi költségvetése 
kevesebb, mint az ARARÁT újság egy számának költsége. Ebből is látszik, hogy a 
döntés nem anyagi, hanem koncepcionális alapokon nyugszik. 
A szűkös anyagi lehetőségeinket lelkesedéssel pótoljuk ki.  
A fővárosi testület elé terjesztettem azt is, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület működését  támogassa a Fővárosi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat.  
Előterjesztésemet Moldován Domokos, Zárugné Tancsin Katalin, Simon J. Zaven, 
Zachariás Klára és Rudas Valéria elutasította. 
A jelen szituációban látszik, hogy megnyugtató helyzetet csak a következő választás 
fog eredményezni, amikor remélhetőleg rendeződnek a sorok és minden belső 
közösségnek meglesz a maga élettere, lehetősége saját akarata szerint a maga 
identitásával, kultúrájával foglalkozni és olyan közösséget  létrehozni, ahol jól érzi 
magát. Bízom benne, hogy az elmúlt három év alatt visszafogott aktivitás a közeledő 
választások során robbanni fog és az oda nem illő személyeket el fogja söpörni. Sajnos 
az első választások során még nem volt mód válogatni és igazán megmérettetni, mert az 
volt a célunk, hogy elinduljunk valamilyen testülettel. Azóta igen sok, igen aktív, magát 
örmény identitásúnak is valló ember került a látómezőbe,  akik remélhetőleg leváltják a 
mostani képviselő garnitúrából az oda nem valókat.  
 
Tudom, nagyon sok hamis vádat terjesztenek rólam, többek között azt, hogy 
szétrobbantom a közösséget. Tudni kell, hogy mindig is a közösségteremtés (nem csak 
képviselők egymás között) fáradoztam, mert azt tartottam és tartom a legfontosabbnak.    
Ezért rendeztem és rendezem a klubdélutánokat, kiállításokat, utazásokat, találkozókat. 
Ma már közel 1000 élő kapcsolatom van, különféle országokból, amelyek összehozásán 
folyamatosan dolgozom. A közösségteremtési szemléletem veszélyeire egyes vezetők 
csak most, a választások közeledtével jöttek rá.  Azt viszont vallom, hogy joga van 
mindenkinek a maga közösségét megválasztani !  
Nem igaz, hogy az "örmény centrum" megszerzése volt a feltétele közösségteremtésnek, 
mert mint látható a Fővárosi Örmény Klub működhet bérelt körülmények között is. 
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Azt is mondják rólam, hogy már a válaszásokra készülök. Valóban azt teszem, de nem 
most, hanem már három éve. Kampányolni nem az utolsó három hónapban kell, hanem 
a teljes választási ciklusban folyamatos és kitartó munkával.  
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek a jövőben tehát az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület kiadványa, amely a jövőben visszakapja eredeti 
tartalmát, azaz a magyarörmény gyökerekkel kapcsolatos kulturális, történelmi, 
irodalmi, közösségi, egyházi és közéleti tájékoztatási kiadvány lesz. A terjedelem és 
a megjelenési gyakoriság a pénzforrásoktól függ. Téma ma is van bőven. Ami a 
személyeskedőnek tűnő cikkeket illeti, a jövőben reméljük nem lesz rá szükség. Sajnos 
az ARARÁTban, mint az "örménység egyetlen hivatalos lapjá”-ban  megjelenő 
cikkekre nem lehet reflektálni, nem lehet helyesbítő észrevételeket tenni. Például a II. 
kerületi elnökségemről való lemondásommal kapcsolatban félrevezető cikk jelent meg. 
A korrekciónak  nem volt helye, eldöntötte Avanesian Alex, felelős szerkesztő 
(föszerkesztő ?) .     
Nincs helye azon álláspont kifejtésének sem, miszerint a kisebbségi parlamenti 
képviselet az örmények vonatkozásában egy mesterséges probléma. Nem tudom 
ismerik-e, hogy pl. az  I.  világháború előtti parlamentben  15 magyar-örmény főrend és 
képviselő foglalt helyet, mint pl. Dániel Pál, dr. Issekutz Győző, Jakabffy Elemér, 
Jakabffy Imre, dr. Lukács György, Lukács László volt miniszterelnök, Lengyel Zoltán, 
báró Papp Géza, Pattantyús Ábrahám Géza, Urmánczy Nándor és Vertán Etele 
képviselők, báró Dániel Ernő nyug. kereskedelemügyi miniszter, gróf Karátsonyi Jenő 
főrendek. A magyarörmények mindig is fontos szerepet töltöttek be a közéletben, 
függetlenül attól, hogy kisebbségnek nevezik őket vagy sem.  
A mai parlamentben is van legalább 3 örmény gyökerekkel rendelkező képviselő. A 
magyarörmények, akik 90-95 %-ban képviselik az örmény kisebbséget 
hazánkban, törvényes képviselete ma is megoldott. Visszautasítjuk, hogy a 
nevünkben olyan követelőző magatartást tanusítson az országos elnök úr, mint azt 
megtette a TV nyilvánossága előtt. Az állam ma is igen bőkezű mecénás az örmények 
vonatkozásában, ilyen általánosan nehéz  gazdasági feltételek mellett. (1997 évben több 
mint 100 milliót kaptak az önkormányzatok, ezen felül vannak még a pályázatokat és a 
természetben adott támogatások, pl. irodahelyiség biztosítása). Az állam által adott 
anyagi és kulturális lehetőségekkel viszont gazdálkodni kell a közösség javára. Az 
meg végképp érthetetlen milyen kisebbségi parlamenti képviseletre gondol az, aki a 
saját közösségén belül nem engedi meg a másságot  (ami lényegében a többség) 
érvényesülni.     
Ilyen és ehhez hasonló észrevételeknek ma nincs nyilvánossági lehetősége és ez az a 
kényszer, ami szükségessé teszi a személyeskedésnek tűnő, ám mégis a közösség 
jövőjét meghatározó cikkek megjelentetését.  
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A kiadványunkba sok szeretettel várunk minden érdekes levelet, történetet, családi 
bemutatkozást, stb. Remélem sok öröme lesz továbbra is a kedves olvasóknak. Ami a 
küllemi kivitelt és az esetenként megjelenő hibákat illeti, kérjük a jövőben is nézzék el 
nekünk, mert az újságot térítésmentesen, lelkesedésből  nem profi szakemberek készítik. 
 
Az idő majd mindent igazol, mi, Isten segedelmével,  tesszük a magunk dolgát.  

 
dr. Issekutz Sarolta     

 <><><><><><> 
 

Mélyen tisztelt asszonyom ! 
Kedves Sarolta ! 
 
A visszaküldött nyilatkozat mellé, amelyet szívesen és teljes meggyőződéssel 
írtunk alá, szükségesnek tartom a további néhány szót hozzáfűzni. 
Mindaz, amit Öntől láttam és tapasztaltam az elmúlt évek során (Fővárosi 
Örmény Klub, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tevékenysége, 
rendezvényei, stb.), fontos, jó és szükséges. 
A háromszéki és a csíki Dávid, Zakariás (további felmenők és oldalágak szerint 
Perszián, Fejér, Csíki, stb.) családok fiaként soha sem tudtam örménynek érezni 
magam. Az Ön által kezdeményezett-szervezett találkozók során éreztem azt, 
hogy magyarságomat, tisztán magyar identitástudatomat nem rontja, hanem 
kiteljesíti az a tény, ha örmény őseim nem csupán privát, családi-rokoni 
emlékként élnek bennem. 
Kívánom, hogy legyen ereje tovább folytatni, - nem tudom, hogyan, miben- 
szeretnék segítségére lenni. Képzettségem szerint és tapasztalataim, végzett 
munkáim szerint sokminden vagyok: a lengyel  nyelv és irodalom ismerője, író-
szerkesztő (egykor az Alfa c. ifjúsági lap felelőse, 1993-ban az IPM 
főszerkesztője). Önnel 1966-ban mint a lengyelek kétnyelvű lapjának szerkesztője 
ismerkedtem meg. (Azóta már nem azt csinálom) Féltékenységek minden 
nemzetiségben vannak, ugyanúgy, ahogyan minden embercsoportban. 
Amit Ön "Az érem másik oldala" c. írásban elmondott, azzal maradéktalanul 
egyet tudok érteni. 
Kérem, ha úgy látja, bármikor és bárhol használja jelen levelemet. 

Tisztelettel üdvözli 
 

Dávid Csaba 
Bp.1998.III.19.  

<><><><><> 
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AZ ÖRMÉNYEK EGYÉNI ÉS NEMZETI JELLEME 

      
 Írta: Nösan Besiktaslean, fordította: Páter Fogolyán Miklós Lukács  
 
Két barát beszélgetett egymással. Egyikük az örmények egyéni tulajdonságait ecsetelte, 
másikuk pedig az örmény nemzetben betöltött szerepüket taglalta.  
 
Szelíden így vitatkoztak: 
 
• + Egyénileg felemelkedünk. 

- De a nemzet elmerül, eljutunk a sírig. 
• + Számtalan egyéni sikerünk van. Világhírű embereink vannak! 

- A nemzet mégis  ismeretlen, senki sem figyel ránk. 
• +  Ha egy örmény meghal, csodálatosan megszaporodik. Elég, ha elolvassuk a     
  gyászjelentéseket. A világ minden sarkából váratlanul új rokonok jelentkeznek és   
  együtt siratják az örmény rokont.  

- De a nemzetből senki sem jelentkezik, hogy eltemesse és meggyászolja a 
halottat,   a sírhantja gondozatlanul marad.            

• + Egyénileg kitűnően élünk. Lakomázunk, iszunk, vendégeskedünk.      
- Nemzetileg pedig felszívódunk, eltűnünk.  

• +  Az egyén ragyog, fénylik!  
- Nemzetileg pedig elégünk.   

• +  Az örmények külön-külön csillagok. 
- És a nemzet hamuvá lesz, hogy az egyén még jobban csillogjon.  

• + Az örmény szorgalmas, mint a hangya.  
- De a nemzet érdekében csak tücsök. 

• + Egyénileg néha oroszlán.  
- A nemzetet pedig csak szelíd bárányként védi.  

• + Az örmény ember egészséges.    
- A nemzet viszont súlyos beteg. 

• + Egyénileg minden. 
- Nemzetileg semmi. 

• + Egyénileg erős. 
- De a nemzet gyenge!  

• + Végeredményben az örmények minden téren kiválóak. Legyen mérnök, jogász,  
   szellemi vagy kétkezi munkás, színész vagy költő. Mindenhol megállja a helyét, 
   így minden örmény a nemzet büszkesége és dicsősége.  

 - A nemzet pedig meghal és még sírhantja sem lesz.  
• + Istenáldotta örmények! 

- Jaj az örmény nemzetnek! 
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<><><><><><> 

 
"A kisebbségek politikájának hazájuk gazdasági reformját kell  támogatniuk" 

(beszélgetés VARUJAN PAMBUCCIAN-al a Romániai Örmények Egyesületének 
képviselőjével) 

Részlet az ARMENIA magyarörmény időszaki szemle 1998/1; 21. számából. 
 

Az ARARÁT című, kéthetenként megjelenő folyóirat, (a budapesti ARARÁT romániai 
megfelelője) a Romániai Örmények Egyesületének kiadványa 1998. évi első két (142-es 
és 143-as) számában beszélgetést közöl MIHAI STEPAN-CAZAZIAN tollából, a múlt 
évben Szlovéniában és Magyarországon járt VARUJAN PAMBUCCIAN-nal, az 
Egyesület elnökével. Az alábbiakban a több mint kétoldalas interjúból idézünk néhány 
gondolatot. 
• Szlovénia fővárosában, Ljubljanában az Európa Tanács szervezte nemzetközi 

találkozón, Budapesten a magyar országgyűlés meghívására látogatáson vettem részt. 
A szlovéniai összejövetelen a különféle országokból érkezett küldöttekkel, 
túlnyomórészt hazájuk parlamenti képviselőivel azt vitattuk meg, hogyan valósítható 
meg a különféle országokban élő nemzeti kisebbségek nagyobb fokú részvétele a 
képviselőházaik döntéshozatalában. Örömmel tapasztaltam, hogy az európai országok 
nagy részében megkülönböztetett figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek. 

    Ezt egyébként a budapesti parlamentben tett látogatás is megerősítette. 
• Fontos elvi kérdésként vetődött föl, hogy voltaképpen kik is tekinthetők nemzeti 

kisebbségekhez tartozóknak. Köztudomásu, hogy különösen kontinensünkön az 
utóbbi időben nagyon sok idegen népcsoport került a különféle országokba. Nagyon 
sokunknak az a véleménye, hogy az ilyen bevándorlók nem képeznek nemzeti 
kisebbséget. Ebbe a népcsoportba csak azok tartoznak, akik már kisebbségként 
születtek valamely országban. Amennyiben gazdasági, politikai vagy más okokból 
kerültél más országba, már nem vagy kisebbségi, hanem bevándorolt. 

• Igaz, hogy jóllehet az örmények közül is nagyon sokan cseréltek hazát s ott mégis 
kisebbségiek lettek. De az ő történetükben elegendő nemzedék váltotta már föl 
egymást, hogy jogos igényük legyen a nemzetiségi  státusra. 

• Itt szerintem különbséget kell tenni a mind történelmi, mind földrajzi szempontból 
mély gyökerekkel rendelkező nemzeti kisebbség, valamint a valamely országban 
csupán rövid múltú, ámbár közös nyelvet beszélő, ugyanazon hagyományokat, 
kultúrát őrző etnikai csoportok között. Ez utóbbiak nagy része úgyszólván még csak 
az első nemzedékhez tartozik.   

  <><><><><><> 
Beszámoló az 1998 március 19-én tartott klubdélutánról 
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1998. március 19-én ünnepi klubest résztvevői voltunk a Magyarok Házában. Két éves 
születésnapját ünnepelte közösségünk, a Fővárosi Örmény Klub és egy éves 
születésnapját a klubhoz kapcsolódó Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek. Büszkék 
lehetünk a magyar anyanyelvű örmény származásúak közösségteremtő erejére és az 
általuk létrehozott, másokat is magával ragadó közösségre, amely most már több mint 
két éve rendszeresen igényli az együttlétet, az egyűvétartozás érzéséből fakadóan. 
Klubdélutánunk ünnepi hangulatát fokozta a magyar forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulójára való emlékezés is, amely a forradalom és szabadságharc 
örményszármazású hőseire való emlékezést is jelentette. 
 
A klub első előadója a mindenki által nagyon szeretett és kedvelt professzor úr, dr. 
Magyar István Lénárd volt, aki ősi gyökereink kutatásával foglalkozó tanulmányok 
felhasználásával  tartott  előadást "A kaukázusi szavárd magyarok rejtélye" címmel. 
Nagyon sok, egyenlőre megválaszolhatatlan kétely és kérdés merült fel a magyarság 
kaukázusi átmeneti tartózkodásával, előfordulásával kapcsolatban és nem zárható ki a 
magyarságnak az örménységgel való - az általunk eddig ismertnél sokkal korábbi - 
kapcsolata sem.  
 
A klub vendége: Lászlóffy Aladár kolozsvári örmény származású magyar költőnk és 
írónk (valamint műfordító és szerkesztő), friss Kossuth díjasunk, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület tiszteletbeli tagja volt, aki   lenyűgöző előadásával, 
közvetlenségével hódította meg  közönségét, emlékezve a régmúltra, 1848-ra, valamint 
az alig-múltra, vázolva a jelent és a jövő feladatait. 
 

Lászlóffy Aladár Tordán 1937-ben született, a kolozsvári Bolyai Egyetem magyar 
nyelv és irodalom szakán végzett. 1962-től közel 30 regénye, esszéje, verseskötete 
jelent meg. Munkásságáért a Román Tudományos Akadémia díjával, Graves 
díjjal, József Attila díjjal, Látó díjjal és 1998-ban Kossuth díjjal  tüntették ki.  

Gratulálunk közösségünk nevében a Kossuth díjhoz és köszönjük, hogy örmény 
gyökerű magyarságunk büszke lehet a közülünk származó, kimagasló géniuszra. 
Ünnepi találkozásunkat A repülés a zuhanásban c. 1997-ben megjelent verseskötetének 
dedikálásával örökítette meg sokunk számára maradandó módon. 
Az 1848-49-es megemlékezés zenei aláfestését Liszt Ferenc az Aradi vértanúk emlékére 
írt Funérailles c. műve tette teljessé, mely a szomorú végjáték hangulatát idézte. Az 
időnként megszólaló Lászlóffy versek biztatása azonban a reményt sugallták. 
 

Lászlóffy Aladár 
NYUGALOM 
 
Azt a hangot, hogy semmi baj sincs, 
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az apám hangján hallgatom 
boszorkányosan csendes hétfőn 
s döngő boszorkányszombaton. 
 
Fontos a gyermekálmok éjén 
ébredéskor a hang-rokon, 
hazát rajzol és házat épít 
idején a nyugalom. 
 
Holnemvolt idők sűrűjében, 
hang-erdőben e hangos nyom 
megmondta ki vagyok és merre 
tartsak, mert kihez tartozom. 
 
Az a tónus az én fülemből 
nem tűnik el, mint telefon 
készséges, egyetemes á-ja 
figyelmeztet, hogy mondhatom. 
 
Ha leterít majd az öregség, 
akkor is süketen-vakon 
mint bizalmat és bíztatást még 
töretlen továbbadhatom.   

 
<><><><><> 

 
PROGRAMOK 

 
"Szemelvények az erdélyi magyarörmény múltból, családi archívumok 

alapján" című kiállítás április 30-ig tekinthető meg az Akadémia u. 1. II. em. 
293. alatti örmény kiállítóteremben (kedd, csüt. 14-16, péntek 14-18 óráig). 

 
A hazai - megközelítőleg 15.000 fős - örmény kisebbség kb. 95 %-át azok a 
magyarörmények alkotják, akiknek ősei I. Apafy Mihály (1626-1661) fejedelem 
hívására a XVII. század második felében Erdélyben telepedtek le.  
Ezen gyökerek ápolása, a magyar anyanyelvű örmény származásúak kulturális 
identitásának megőrzése, kultúránk és hagyományaink megismertetése, a 
magyarörmény értelmiség összefogása és megismertetése, az erdélyi örménylakta 
településekkel való együttműködés, a magyarörmény műemlékek, tárgyi emlékek 
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megőrzése határainkon belül és kívül, mindezen célok felvállalásával alakult meg az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.   
Magyarörmény családi archívumokból válogattuk jelen kiállításunk anyagát, bemutatva 
az Erdélyből származó magyarörménység múltját, hazánkban betöltött szerepét. A 
dokumentumok tanúsítják, hogy a magyarörménység egy nagy családot alkot, - sokáig 
megőrízve az örmény kolóniák egységét, egymás között házasodva - , de bizonyítják a 
közel 350 éves magyar történelmünkben betöltött szerepünket is, amely méltán váltotta 
ki hazánk más polgárai részéről az örménység iránti szimpátiát. 
Egyúttal - ezen kiállításunk szervezésével - szeretnénk felkelteni mások érdeklődését is 
gyökereik kutatása iránt, hiszen a múlt megismerése nélkül nem lehet jövőt építeni. 
 

<><><><><> 
Látogatás Ópusztaszerre.  

 
RENDKÍVÜLI  AKCIÓ  !!!!!!!!! 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  egynapos kirándulást tervezett 
Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintésére. Az előkészítő szervezés 
során rendkívül kedvező ajánlatot kaptunk. Május  16-17-én (szombat, vasárnap) 
kétnapos kirándulás Ópusztaszerre és Szegedre. 
1. nap. Indulás 7 órakor  BUDAPEST  V. ker. Erzsébet tér. 

Utazás légkondicionált busszal Ópusztaszerre, Feszty körkép és múzeum 
megtekintése, séta a faluban. Délután utazás Szegedre, ahol  háromcsillagos 
szállodában 2-3 ágyas szobákban elhelyezkedés. Vacsora este 7 órakor. 

2. nap Svédasztalos reggeli a szállodában, városnézés, múzeumlátogatás, a Székesegy-  
           ház  megtekintése, illetve szabad foglalkozás. A DOM-ban lehet, hogy dr. Gyulai  
           Endre püspök úr fog tájékoztatót tartani. Kedvezményes ebédelési lehetőség 

Visszaindulás és érkezés az esti órákban a kiindulási helyre. 
Részvételi díj 3900 Ft, amely az útiköltséget, ópusztaszeri belépőt, szállodai ellátást 
vacsorával  (italfogyasztás nélkül) és reggelivel tartalmazza.   
Jelentkezési határidő 1998 április  20.  Befizetési határidő április 25. 
Jelentkezés és befizetés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél. 
Az utazás során találkozót szervezünk a szegedi kolónia tagjaival. 
Látnivalók, szolgáltatások, érdekességek: 
Feszty Árpád: A magyarok bejövetele. A körkép felbecsülhetetlen értékű művészeti 
alkotás. 
A rotunda: Kiállítások: A körkép története; Rokonnépek; Szer monostora és kora; 
Promenád (viselettörténet); stb. 
A park és a szabadtéri néprajzi múzeum: Árpád-emlékmű; Árpád-forrás; Szer 
monostora (romkert); ásatások; Magyarok Háza; Makói hagymásház; Kocsikiállítás; 
Csongrádi halászház; Tömörkényi községháza; Posta; stb. . 
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<><><><><> 

 
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 

BUKOVINÁBAN 
Látogatás őseink földjén II. rész 

(röviden megismételve az előző számunkban közölt   információkat) 
 
Útvonal: Budapest- Nyíregyháza - Mátészalka - Csengersima - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos 
Beszterce völgye - Hosszúmező - Moldovica - Szucsava - Botosán - Németvásár - 
Békás szoros - Gyilkos tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - 
Marosvécs - Szászrégen - Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - 
Kolozsvár - Tordaszentlászló - Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - 
Nagyvárad - Ártánd - Szolnok - Budapest. 
Időtartam: 7 nap,  1998 szeptember 18- szeptember 24 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
Utazás autóbusszal  útvonalhossz : Budapesttől Budapestig 2100 km. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
Érdeklődés és jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület irodájában. 
 Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesület (Kolozsvár) szervezi Az úton a 
mindenki által jól ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a társaságot.   
Az érdeklődök számára dr. Szarka György vetítettképes előadást tart az útról májusi  
klubrendezvényünkön.  

 
<><><><><> 

 
Hírek, információk  

• 1998. február 20-án nyitották meg a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
képtárában Karácsony Ernő festőművész kiállítását és a budapesti Szabó László 
fotóművész tárlatát Arménia, Anatólia, Levante címmel. 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi örmény kolóniák részére. 

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, különösen az elektromos hálózat felújítására és a 
beázások megszüntetésére gyűjtünk. 



 17 
• Köszönetet mondunk dr Bokross Bélánénak ( Issekutz Sarolta), Bokross Saroltának 

és Rudán Lászlónak a  200 DEM adományért az erzsébetvárosi főtemplom 
felújítására, valamint  Ötves Erzsébet és házastársa Horváh Vilmos 1000 Belga Frank 
adományáért az egyesületünk javára. 

• 1998 március 30-án átadásra került Erzsébetváros közössége részére az eddig 
összegyűlt mintegy 730 DEM adomány, amit a templom felújítására adományoztak 
az egyesület tagjai és támogatói, akik a szívükön viselik őseik tárgyi hagyatékának 
megőrzését. 

• Átadásra kerültek könyv és ruhaadományok Szamosujváron, Kolozsváron és 
Erzsébetvárosban. A rendelkezésre álló idő rövidsége és a programok csúszása miatt 
a csikszépvizi és gyergyói adományok csak Erzsébetvárosig jutottak el, ahonnan a 
helyi kolónia vezetője fogja azokat továbbítani a közeljövőben. 

• 1998. március 31-én megtörtént az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1997 évi zárszámadó közgyűlése, ahol egyhangú határozattal elfogadásra került az 
elnöki beszámoló és elszámolás majd döntöttünk az 1998 évi feladatainkról. 

• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156. 
 Nyitvatartási rend: Iroda: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 , csütörtök 12-17 

óra  
 dr. Issekutz Sarolta elnök félfogadása minden hónap 1. csüt. 16- 18 óráig II. em. 261. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
     A fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
 Erdélyi Örmény Gyökerek 
A Fővárosi Örmény Klub időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak:   dr. Borszéki Béla,  Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



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

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
időszaki kiadványa   II. évfolyam 1998/15. szám  

1998.május 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Naptár - május hó 
 
Tavaszi hónap igazából ! Pünkösd havának is nevezték a régi naptárak. Ez egykor 
tavaszünnep volt, de ma is az, mert a Szentlélek eljövetelével új intézmény,  közösség 
sarjadt életre, az egyház. Most a hó utolsó napjára esik, mikor felhangzik az 
örménykatolikus templomban a saragán, a püspöki liturgián: 

 
"Szent éneket zengünk a Szentléleknek, 
édes hangon dicsőítsük a teremtést." 

(néhai Kovács Géza ford.) 
 
Nékünk a teremtésben, s annak legnagyszerűbb eredményében, a nagy természetben is 
fel kell fedeznünk Isten jelenvalóságát.   
 

                  dr. Sasvári László 
<><><><><> 

 
A csíkszépvízi ISÁÁK-SZÁVA család krónikájából 

A Fővárosi Örmény Klubban 1998 április 16 -án elhangzott előadás 
 
A legtöbb családi krónika a legjobb esetben az utóbbi kétszáz év eseményeit rögzíti. Ez 
nem is furcsa, mert ezt az időszakot senki sem nevezné egy nyugodt és kiegyensúlyozott 
kornak. Ennek ellenére az erdélyi örmények éppen ebben az időszakban teremtettek 
meg egy olyan társadalmi berendezkedést és vindikáltak maguknak olyan elismerést, 
amely szervesen illeszkedett az erdélyi élet valamennyi ágába. Éppen ezért most 
kövessük nyomon az Isáhág-család rövid történetét, akik az 1672. évi betelepedéskor 
más családokkal együtt Moldvából az őket befogadó Csíkszépvízre kerültek.  
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Már maga az "Isaco" név is elárul annyit, hogy valahol olaszos hatás érhette a családot. 
Ez nem történhetett máshol, mint abban az időben, amikor eleink kb. 120 évet a krimi 
félszigeten olasz érdekeltségű részeken éltek. Miután innen elmenekültek, magukkal 
vitték az itt beidegződött és jóhangzású Isaco=Száko családnevet, amelynek örmény 
változata természetesen az Isáhágián volt. Ilyen név alatt érkezhettek 1418-ban 
Moldvába, ahol röpke 80 év alatt olyan elismerésre tettek szert, hogy a feljegyzések 
szerint például 1497-ben Nagy István (Stefan cel Mare) moldvai vajda egy "Isahag" 
nevű főtisztviselőt (vestitáriust) küldött követként Lengyelországba, hogy tájékozódást 
szerezzen Olbracht (Albert) lengyel király hadi szándékáról, de ez elfogatta és béklyóba 
veretve Lwowba (Lemberg) küldötte, ahonnan az év novemberében szabadult ki. (Vö. 
Siculus Verus: A nemzetek és vallások története Romániában, - Katolikus Magyarok 
Vasárnapja kiadó Youngstown, Ohio, 1980.). Talán érdemes még egy pillanatra 
elidőzni ennek a családnak moldvai tartózkodásánál, annál is inkább, mert a családok 
legtöbb része nem szívesen nyúlik vissza ezekre az időkre.  
 Talán ott kezdeném, amikor az erdélyi örmények még Moldvában tartózkodtak 
(pontosabban ebben az esetben Vaslóban) és a fent említett család ismert ősét még úgy 
hívták, hogy Isahag (Chevu) Szávojéncz (1603-1666). Öt gyermekéről van tudomásunk, 
akiket érdekes módon más-más néven tartottak számon. Ezek nevei a következők 
voltak: 
 Sztephan Szávoján     (1640-1701) 
 Ohánnesz (Bábu) Száhágéncz (1642-1714) 
 Uszep Sahagián (1646-?) 
 Nicolaus Chevulián (1654-?) 
 Máriám Száhágéncz (1652-?) 
 
És most vegyük sorra mi is történt a fent említett leszármazottakkal!? - Kezdjük talán az 
elsővel, aki érdekes módon a legismertebb volt, de ennek ellenére mégis a legkevesebb 
adat maradt meg róla. Ennek az volt az oka, hogy Ő azok között volt, aki 
foglalkozásából kiindulva nem fogadta el az 1698-as vallási "Uniót". Az 1680-as évek 
végén már fiatalon görögkeleti püspök volt és így nem tudta magát elfogadtatni a 
rendekkel, tehát fő területe a Moldvában maradt kis számú örménységre terjedt ki. 
1680-ban vette feleségül Bulcsesti Annát, aki a gazdag erdélyi főúr Székely László 
sógornője volt. (Székely Lászlóné szül. Bulcsesti Sára) A házasságból egy 
fiúgyermekéről tudunk, aki nem volt más mint Petrucz Szávoján (1681-1754). Ez a fia 
egészen az 1742-es évekig gyakorlatilag még mindig Moldvában élt, mígnem az orosz-
török háború miatt ő is Erdélybe kényszerült. Így történt meg az, hogy egy szép napon a 
fent említett Száva Péter még megmaradt örményeivel megjelent Csíkszépvíz határában 
újabb letelepedési kéréssel. A kérés úgymond "családegyesítés" elve alapján jogos is 
volt, hiszen nagybátyja Ohánnesz (Bábu) Száhágéncz családja már 70 éve élvezte a 
csíkszépvízi vendégszeretetet. Igaz Bábu akkor már nem élt, de gyermekei, akik már itt 
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születtek, azok itt voltak és ezek egyúttal Péter unokatestvérei voltak. A falu befogadta a 
308 főből álló menekülteket, igaz ezekből később nagyon sok eltávozott különböző 
helyekre. Péter nem sokkal később a faluban örmény bíró lett, valószínűleg az írástudó 
apja emlékének kijáró méltányosságból. Nincs tudomásunk arról, hogy nős volt, de a 
hivatalos anyagkönyvet csak két évvel halála után kezdték  vezetni és ebben nem 
maradtak fenn idevonatkozó feljegyzések. Csíkszépvízen halt meg 1754-ben. Az ő 
személyének is tulajdonítható talán az, hogy 1771-ben az egész család áttért a "Száva" 
név hivatalos használatára.  
 
A következő testvér az Ohánnesz (Bábu) Száhágéncz volt, aki 1672-ben telepedett 
Szépvízre és tőle származott az egész Száva-család. Személyéről viszonylag keveset 
tudunk, de annál többet tudunk négy gyermekéről, akikről röviden a következőket 
tudjuk elmondani: 
 
Az első az Sahag Mádzunián (1685-1771), aki az egész Száva család elterjesztője lett. 
A második az Sahag Ágopián (Májráméncz Jakab) 1682-? volt, akitől a későbbi erdélyi 
püspök, Jakab Antal is származott. A harmadik az Sahag Márkid (1701-1759) volt, aki 
Vászlovczki (Mánugi) Ohánneszhez (a későbbiekben itt Mánya lett a családnév) ment 
feleségül és az egész Mánya-család elterjesztője lett. A negyedik az Sahag Mériucz 
(1682-?).  
 
Visszatérve az előbbiekhez a harmadik testvér Uszep Sahagián (1646-?) volt, aki 
Erzsébetvároson telepedett meg és a későbbiekben a családnév itt egyszerűen Józseffire 
változott s így ez az ág már nem volt követhető a Száva család vonalán ! 
 
A negyedik testvér, akiről tudunk, az Nicolaus Chevulián (1654-?) volt, akiről annyit 
sikerült kideríteni, hogy Nagyenyeden tanult, majd Huszton volt kántor, de 1742-ben 
Csíkszépvízre telepedett. 1690-ben nősült, neje Chátun Kosztinján volt. Egy fiáról van 
tudomásunk, akit érdekes módon úgy hívtak, hogy Máxim (Kheuli) Mingáján (1691-?). 
Látható tehát, hogy a családnév itt is megváltozott és érdekes módon senki sem gondolt 
arra a későbbiekben, hogy a Szépvízen élő Máxim-család a Száva családnak valamilyen 
közeli rokona volna. Akkor még tudták ezt, számon is tartották a rokonságot, de röpke 
két nemzedék elteltével ezt már el is felejtették.  
 
Az ötödik testvér az Máriám Száhágéncz (1652-?) volt, aki feleségül ment Lászlóffy 
Nészturhoz és ilyen módon lett a későbbiekben az aradi vértanú Kiss Ernő ükanyja a 
Lászlóffy-család vonalán! 
 
Talán ugyancsak ide tartozik az a tény is, hogy bizonyos idő elteltével a Száhág család 
jól megszaporodott és a családon belül megkülönböztető ragadványnevek jöttek 
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használatba. Ez általában a személy valamilyen testi megkülönböztetésével volt 
kapcsolatos. Ilyenformán mondták rá pl. az illető Száhágra, hogy kiálló fogú, amit 
Moldvában "Kolcat"-nak mondottak és ez később a Száhág Kolczátá-ból teljesen 
"Kolczá" családnévre változott. Ugyancsak egy másik családtagra mondták, hogy 
Sánta-Izsák, vagy örményül Gágh-Szákó, amiből a későbbiekben az ismert "Gajzágó" 
név lett. Egy másik családtagra pedig kis termete miatt rámondták, hogy kicsi Száko 
vagyis "Izikuc" (az utz román kicsinyítő képzővel Székutz=Izsákocska), amelyből 
később az "Issekutz" családnév alakult ki. De volt olyan is akire azt mondták, hogy a 
lengyel Száhág (Poleáki Száhág), amiből a "Lengyel" családnév alakult. A csíkszépvízi 
"Száhágokat" a betelepüléskor őket megillető ragadványnév a "Bábu" volt. Ez onnan 
adódott, hogy örményül a nagyapát "Háv"-nak mondják, amely a moldvai tartózkodás 
ideje alatt alakult az ugyanilyen értelmezésű "Bábura". Habár ezt a ragadványnevet nem 
vitték tovább (mert a moldvai ős keresztneve után Száva családnevet vettek fel), mégis 
sokáig használták mint megkülönböztető melléknévként ezt a ragadványnevet. Hogy 
mégis teljesebb képet nyerjünk az akkori névhasználatok sajátosságairól, akkor erre jó 
példa a Csíkszépvízre telepedett Ohánnesz (bábu) Száhágéncz két gyermeke, akik 
ugyan anyáról nem voltak testvérek, de neveiket tekintve az idősebbet Májráméncz 
Jakabnak hívták, a másikat pedig Mádzun Izsáknak. Mi lett ennek a következménye? 
Az, hogy az egyik leszármazottai Jakab családnevet vettek fel, míg a másik 
leszármazottai folytatták az Isáák név használatát. (Ez utóbbi Isáák név 1771-ben 
végleg Szávára változott).  
 
A betelepülést követő negyedik generációnak már szűknek bizonyult ez a faluközösség 
és egyes családok a kereskedést is feladva kezdtek innen más vidékre költözni. Ez 
történt a Száva családdal is. Már az 1780-as években többen elköltöztek innen a közeli 
Csíkszentmihályra, Lóvészre, Bükklokra (Tatárbükkre). Az erre a vidékre áttelepültek 
közül nagy részük eltűnt, felmorzsolódott. Talán ebből a rossz tapasztalatból okulva, 
mások Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, a felcsíki falvak és Háromszék felé vették 
útjukat. Az 1850-es évek táján a családból már vannak Gyulafehérváron, Zilahon, 
Budapesten, sőt már Bécsben is letelepedve. Itt a főfoglalkozás még mindig a 
kereskedés, de ebben az időtájban kezdődik el az a visszafordíthatatlan folyamat, 
amikor sokan feladják a jól jövedelmező kereskedést és jogászok, tanárok, építészek 
lesznek. Ezáltal egyre távolabbi vidékekre kerülnek és ezáltal teljesen elveszítik 
kapcsolatukat az ősi telephellyel. Ezzel lehet magyarázni például azt, hogy az első 
háborút követően a Száva család egyik tagja sem élt már Csíkszépvízen. Az örmény 
templomot körülvevő kb. 35 sírhely közül tízen Száva nevet lehet olvasni, amiből arra 
lehet következtetni, hogy valamikor jelentős számban lehettek a faluban és a 
templomkert sarkában emelt kis Szent Anna kápolna (amelyet Száva Antal emeltetett 
1825-ben) pedig azt jelzi, hogy az ilyen hozzájárulásokkal tettek is valamit a 
faluközösség érdekében.  
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Az 1848-as forradalom kerek másfél évszázados csíki eseményeinek felelevenítésére 
sikerült még olyan történelmi dokumentumokat találni, amely eddig ismeretlen 
adatokkal gazdagítja a Székelyföld és az akkori maroknyi magyar-örmény történelmét. 
Ezekből a dokumentumokból kitűnik, hogy néhai családi őseink nem véletlenszerűen 
vettek részt a forradalom nagyszerű eseményeiben, életüket és vagyonukat kockáztatva 
a haza érdekében. Szürke egyéniségei voltak a forradalomnak, de cselekedeteikért máig 
is büszkék lehetünk még akkor is, ha ezek nem voltak világrengetőek. Napjainkban jó 
érzés tudni, hogy ezek az egyszerű emberek mit is tettek akkor szülőföldjük 
védelmében.  
Itt szóljunk elsősorban Száva Mártonról (1809-1848), aki a család első áldozata volt a 
forradalomban. Továbbá hadd említsük meg a forradalomban hősi halált halt Száva 
Péter nevét is, aki 1810. aug. 19-én született Csíkszépvízen Száva (Isáák) Antal (1771-
1848) harmadik gyermekeként és 1848-ban a maroshévízi csatában esett el. Mint oly 
sokan mások, ő is özvegységre hagyta fiatal feleségét Lengyel Annát, akivel 1847 elején 
kötött házasságot. A fenti adatok csak véletlen módon kerültek be mint széljegyzet a 
csíkszépvízi Fárao Simon féle házi történelemkönyvbe és ennek birtokában derült fény 
erre a család számára is eddig ismeretlen eseményre. Ugyancsak ide tartozó az a családi 
feljegyzés is, amely szerint a fent említett Száva Péter unokatestvére Száva János - 
Jakab (szül: 1814-ben Csíkszépvízen) ebben az időben a háromszéki Bereckben élt és 
nagyon közeli kapcsolatok fűzték Gábor Áronhoz.  
Nincs kizárva annak lehetősége sem, hogy Gábor Áron épp ezen barátsága révén került 
kapcsolatba később a Száva családdal is közeli rokon (Császár) Zachariás Antallal, a 
bodvaji vashámor akkori tulajdonosával.  
 
A család napjainkban élő kiemelkedő egyéniségei közül hadd említessék meg a híres 
marosvásárhelyi ortopéd-orvos professzor Száva János Zoltán neve. Kiváló orvosi 
tevékenységét szűkebb hazáján kívül is nagy nemzetközi elismeréssel nyugtázzák. 
Személyisége nagy hírnevet szerzett a családi névnek.  
 
Budapest, 1998. április 16. 
       Dr. Száva Tibor Sándor           

 
Megjegyzések:  

1. Sztephan Szávaján 1680-ban nősült, de a 
szövegben még előbb olvasható, hogy 
fiatalon, az 1680-as évek végén, 
görögkeleti püspök lett. Erre csak úgy 
kerülhetett sor, ha megözvegyült, mert a 
keleti egyházakban nős ember nem lehet 
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püspök. Ha görögkeleti volt, hogyan 
terjedhetett ki a hatalma az örményekre ? 
Azok nem görögkeletiek, az örmény egyház 
nem azonos a görögkeletivel ! Vagy lehet, 
hogy egyes örmények áttértek a görögkeleti 
román egyházba ? 
A Fáraó Simon féle "házi történelem 
könyv" valószínüleg a csikszépvizi örmény 
plébánia "Historia Domus"- sza = 
háztörténet. 

Dr. Sasvári László 
 

A sziget titka  
IV. rész  

 
Fogolyán Atya kezében halkan megcsörrent a kézirattár kulcs-csomója, távozásra 
szólítva fel bennünket. Még egy utolsó pillantást vetve az örmény történelem 
légkondicionált ultramodern apszisára, kiléptünk a kézirattár ajtaján. Közel 4500 miniált 
és egyszerűbb kötet őrzi tovább csendben, némán titkait: magát az örmény történelmet, 
a IX. századtól egészen a XVIII. századig.  
Valamikor a Közel-Kelet legkülönbözőbb tájairól érkezett legnagyobb részük ide az 
örmény szigetre, ahol most Csipkerózsika álmukat alusszák tovább.  
Pertukaljen festményéről Lord Byron tekintete kísért tovább bennünket, amikor 
áthaladtunk az angol költő szobáján. Elindultunk a könyvtár felé, amely a maga 150.000 
kötetével felbecsülhetetlen szellemi értéket képvisel.  
A könyvtárban megtalálhatók az első nyomtatott örmény nyelvű könyvek a XVI. század 
elejéről! Ugyanis jó két évszázaddal az örmény atyák megjelenése előtt éppen itt, 
Velencében kerülhetett sor az első örmény nyelvű könyvecske kinyomtatására, örmény 
betükkel. Gutemberg zseniális informatikai forradalmat előidéző találmánya ugyanis 
már 1469-ben otthonra talált Velencében, Giovanni de Spira tipográfusi-könyvkiadói 
tevékenysége révén. Egy jó emberöltővel később pedig, a keleti népek közül elsőként az 
örmények ismerték fel a könyvnyomtatás jelentőségét és alkalmazták az örmény kultúra 
terjesztéséhez. (Bár ez a legelső nyomtatott örmény könyvecskére csak némi 
megszorítással igaz...) Hakob Méghapart 1511-ben adta ki Velencében a "pénteki szent 
könyvecskéjé"-t "Szurb urbatágirk" címmel.  
 
1513-ig még további négy könyve hagyta el nyomdáját. Jákob (v. Hagop) mester 
személyéről színte alig tudunk valamit. Valahonnét Keletről jövet, egy darabig a "Casa 
Armena" lakója volt. Nevének jelentése: "bűnös". Könyvecskéje igen nagy sikert aratott 
a levantei távolsági kereskedelmet lebonyolító, babonás örmény kereskedők között: a 
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hosszadalmas tengeri hajóútra vagy a szárazföldi karaván utakra vállalkozó örmény 
kereskedő-körök sűrűn forgatott "imádságos" könyvecséje lett! Bajelhárító imákat, 
ráolvasásokat, babonás-mágikus formulákat tartalmazott a "bűnös" Jákob mester 
munkája, persze evangéliumi részletekkel elegyítve... Együtt van immáron a méz és az 
epe, használat előtt tessék jól felrázni, különösen hosszabb utazások előre nem látható 
viszontagságai esetére. Aki eddig még nem volt babonás, az a könyvecske használatától 
bizonyára azzá fog válni.  
 
(Mint napjaink média-politikája.. "Ex oriente lux", nyugatról pedig a....) De ne legyünk 
túlzottan szigorúak a botladozó kezdetekhez, mégha a további szép könyvecskéjének is 
hasonlóan gyanúsan kétes értékű a tartalma: horoszkópok, kalendáriumok... A 
könyvnyomtatással új korszak vette ....... kezdetét! 
Gutemberg korszakalkotó találmányával a régi, középkori "scriptorium"-ok kora lejárt, a 
kódexmásoló barát már a múlté, végleg bealkonyult az ő koruknak. A szendergő  
Ottomán Birodalom ébredező örménységének kulturális igényeit már csak a nyomtatott 
betű képes kielégíteni. A török hatóságok éberségét azonban nagyon nehéz kijátszani, 
akkor is csak igen rövid időre. Ezért aztán a mozgékony örmény kereskedők jóvoltából 
és anyagi támogatásával nyugaton, Európában hozzák létre az örmény kultúra  
"hinterlandját", melynek legelső pillére Velence lesz a XVI. századtól kezdve. Velence 
és a többi örmény nyomda Lembergben, Livornóban, Marseille-ben és Amsterdamban, 
sőt néha 1-2 évre még Konstantinápolyban is nagy számban látja el az örménységet a 
legkülönfélébb tartalmú könyvekkel.  
Az ügyes, szemfüles örmény kereskedők azután áruikkal együtt ezt a tiltott zugárut, az 
örmény nyomtatott kultúrát is becsempészik a Török Birodalomba, leigázott, 
szabadságuktól megfosztott népük szellemi-lelki felemelésére. A gondolatot 
gúzsbakötni többé már nem lehet. Zsoltárkönyvek és bibliafordítások, zsolozsmás-
könyvek és misszállék, ábécéskönyvek és szignaxárionok (egyéb liturgikus 
szentkönyvek) a tudósok számításai szerint 72 %-ban ebben a két évszázadban kerülnek 
kinyomtatásra, hogy otthon, Keleten az örmények használatára állhassanak. Fellendül a 
középkori történetírói művek kiadása, a földrajzi és kartográfiai munkák, a 
kereskedelem gyakorlati tudnivalóit tartalmazó könyvek a világban való hatékonyabb 
eligazodást hívatottak megkönnyíteni és az örmény nemzeti múltat, kulturális 
örökségüket segítenek újra felfedezni. Örmény-latin, örmény-olasz szótárak, orvosi és 
egyéb tudományos szakkönyvek a kor színvonalán állva közvetítik az információk  
áradatát.  
 

Az örmények végre ismét büszkén 
emelhetik fel a fejüket, hiszen 
kulturális fölényük hódítóik fölé 
emelik őket. Csak fizikai 
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szabadságuktól fosztották meg őket, 
de a kultúrájuktól nem. Évszázadok 
történelmi tapasztalata igazolja, hogy 
egy elnyomott nép csak akkor 
szerezheti vissza valóban a 
szabadságát, ha előbb lelkileg 
újjászületik. Ez az út megfordítva 
járhatatlan... 
Nem kellett túl sok időnek eltelnie, 
hogy fél évszázaddal az első 
nyomtatott örmény könyv 
megjelenése után az örmény 
könyvkiadás ügye valóban méltó 
folytatásra találjon. A 
kezdeményezés ezúttal azonban 
váratlan helyről, a legrangosabb 
örmény apostoli egyházi körökből, 
Ecsmiadzinból érkezett.  

Az Úr 1564-ik esztendejében Velencébe érkezett egy örmény patrícius-diplomata, 
Abgar Dpir de Tokat, más néven Abgart Eudokiaci. Azonnal tárgyalásokba kezdett 
Girolamo Prinli dózséval és a velencei szenátus tagjaival, az "Adria királynőjének" 
segítségét kérve évszázadok óta rabságban élő népe számára. Meghallgatása után az 
előkelő diplomatát udvariasan továbbküldték Rómába, hogy hasonló tárgyalásokba 
kezdjen IV. Piusz pápával is. Mindezt megbízójának, minden örmények 
katholikoszának, I. Mihálynak a nevében, valamint az örmény apostoli (gregoriánus) 
egyház püspökei titkos korzisztóriumának a tudtával és beleegyezésével!  
 
(Hasonló közeledésnek lehetünk a tanúi napjainkban is Róma és Ecsmiadzin között...) 
Az örmény katholikosz követe hatalmas pártfogásra is talált a pápai udvarban Borromei 
Szent Károly milánói érsek-bíboros személyében, s maga a pápa is fellelkesülten 
fogadta. Az ecsmiadzini katholikosz diplomatája azonban egészen másfajta 
meghallgatásra talált: ugyanis sem a " Seremissima", sem a pápa nem voltak abban a 
helyzetben, hogy segíthessenek az örmény szabadság visszaszerzésében. De Abgar 
diplomáciai küldetésének sikertelensége csak látszólagos volt, egészen más, 
maradandóbb gyümölcsöt érlelt meg népe számára! Engedélyt kapott ugyanis egy 
örmény nyomda létrehozására Velencében! Nem mindennapos sikerkarrier: így lett az 
előkelő diplomatából nyomdász-könyvkiadó... 

Az örmény "litteratura sacra" így végre igazi 
tipográfusra és könykiadóra lelt Abgar Eudokiaci 
személyében, aki nem is késlekedett sokat a 
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nyomdája létrehozásával. Már a következő évben, 
1565-ben ki is adott egy kalendáriumot, 
öröknaptárt örmény nyelven. Ezt követte egy 
csodálatosan szép kiállítású "Psaltérium." Ebből a 
zsoltárkönyvből mindössze csak kettő példány 
ismeretes ma. Egyet itt a szigeten őriznek a 
könyvtárban az örmény atyák. A másik pedig a 
milánói Ambrosiana könyvtár féltve őrzött 
kincse. 272 fólióból áll, xilográfia fametszetek 
díszítik a zsoltároskönyv lapjait. Két fametszet 
közülük ugyanazt a szerepet tölti be, mint a 
kéziratos könyvek kolofonjai: rávilágítanak a 
könyv keletkezési körülményeire. Az egyiken 
Abgar IV. Piusz pápa trónusa előtt látható 
Borromei Szt. Károly bíboros és a pápa 
környezetének többi tagjai társaságában. A 
másikon pedig Girolamo Prinli dózse 
társaságában látjuk viszont az örmény diplomata-
nyomdászt.   
 

A XVI. század elején bizonytalan kezdeti lépések után megszülethetett végre 
Velencében az első igazi örmény tipográfia, és ezzel egy új korszak vette kezdetét. 
Egymásra találtak a nemzeti nyelvű könyvnyomtatás, valamint az örmény egyház! 
Ebből az egymásratalálásból a szellemi-lelki kultúra hatékonyabb terjesztésének igénye 
született meg. Mindez együtt azután az örmények leendő újjászületésének, szellemi-lelki 
felemelkedésének a záloga lett.  
Abgar 1567-ben áttette kiadói működésének színterét Konstantinápolyba, így akarván 
közvetlenebb kapcsolatban maradni megbízóival. De tévedett: a török hatóságok két év 
múlva bezárták nyomdáját, felfigyeltek veszélyes, felforgató kulturális tevékenységére. 
Ezen rövid idő alatt egy örmény nyelvtankönyvet, valamint egyéb liturgikus könyveket 
sikerült kiadnia. Távozása után azonban Velencében is folytatták az Abgar által 
megkezdett munkát, a legkülönfélébb témájú könyvek kiadásával, ezek száma kb. 130 
körülire tehető. Igazi kuriózum közöttük például egy velencei dialektusban megírt 
örmény-olasz mini-szótár: "Bargirk Taliani". 
 

Az ember eleinte értetlenül áll Abgar 
váratlan keletre távozása előtt. Az oly 
sikeres kezdetek, a hatalmas pártfogók, a 
meleg fogadtatás mivé foszlottak hirtelen? 
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Az események hátteréből egyre jobban 
kivehető a felszín alatti búvópatak, mely 
olykor elemi erővel tör a felszínre: a sötét 
emberi gyanakvás. Hitelesen képviseli-e  a 
kereszténységet, az igazhitűséget ez a 
keletről jött, eretnekgyanús idegen? Ez az 
örmény.... Az inkvizíciós gyanakvás 
erősebbnek bizonyult még a pápai 
jóindulatnál és Borromei Szt. Károly 
őszinte pártfogásánál is.. 
A XVI-XVII. század még nem tudhatta azt, 
amit mi már megtanultunk a történelemből: 
ugyanazt hisszük és valljuk mi is, mint 
keleten, csak más a kiejtésünk... 

 
Minden rosszban van valami jó is, így azután a bizalmatlanság növekedtével Velencén 
kívül egyebütt is örmény nyomdák és kiadók keletkeztek Európa-szerte. Az egyik 
leghíresebb 1658-tól Amsterdamban volt, ahol 1666-ban jelent meg nyomtatásban az 
első örmény Biblia-kiadás. (Egyébként a teológusok és történészek  mérvadó véleménye 
szerint a világ legsikerültebb bibliafordítása az örmény....) 
Gyökeresen megváltozott a helyzet az örmény könyvkiadás terén a mechitarista atyák 
letelepedésével a szigeten. Velence ettől kezdve ismét az örmény könyvkiadás 
centrumává vált, s a gyanakvás is elmúlt a római egyház részéről. A XVIII. században a 
mechitaristák Szent Lázár szigetén valósággal az örménység enciklopédistáivá válnak: 
minden egyes szerzetes egymaga egy mai tudományos kutatóintézet munkáját végzi el: 
"ora et labora!"  
Meglepődve figyeltem fel egy ismerős névre: 1786-ban jelent meg Velencében a 
mechitarista kongregáció kiadásában az "Örmények történelme", a "Patmutium hajoc", 
Csámcsian Mihály atya tollából. Bennünket, magyarokat különösen is érdekel a 
tartalma, mivel beszámol a IX. századi Hovhamnész katholikosz egykori műve alapján a 
kaukázusi szevárd magyarokról! 
"Inter arma silent musae". De itt a háborúk zajától távol, a csend és a béke szigetén, az 
imádság és a tudomány szentélyeiben képtelen voltam magányosnak érezni többé 
magam. Lélektől-lélekig talán nem is oly távoli az út, s közöttünk talán mégsem a 
roppant jeges űr lakik.... 
        Fr. Lénárd 
             világi ferences      
          történész, teológus 
  

<><><><><> 
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A KAUKÁZUSI SZAVÁRD MAGYARSÁG REJTÉLYE 

A Fővárosi Örmény Klubban 1998. márc. 19-én elhangzott előadás 
 
A magyar őstörténet egyik sokat és sokak által vitatott kérdése a Kaukázus tájékára 
szakadt magyarság problematikája. Történészek, nyelvészek, régészek - és 
legkülönfélébb hipotéziseik  - csapnak össze egymással, s próbálják megfejteni a 
"szavárd talányt". 
Az első legfontosabb kérdés, hogy voltaképpen mikor is kezdődik a szavárdok története, 
hol lehet a forrásanyagban találkozni velük?  Nézzük tehát a legfontosabb forrásainkat.  
Az idevonatkozó legfontosabb forrás Konstantinos Porphyrogennétos bizánci császár 
"De administrando imperio" ("A birodalom kormányzásáról") c. műve. A témánkat 
közvetlenül érintő részeket a DAI híres, 38. fejezete tartalmazza: 
 
".... A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, 
melyet első vajdájuk nevéről Levédiának neveznek, amely vajdát tulajdonnevén 
Levedinek, méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is, vajdának hívták. 
Ezen a helyen, az ímént említett Levédiában folyik a Chidmas folyó, melyet 
Chingilusnak is neveznek. De abban az időben nem türköknek mondták őket, hanem 
valamilyen okból sabartoi asphaloi-nak nevezték. A türkök hét törzsből állottak, de sem 
saját, sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak 
közöttük, akik közül az első vajda volt az ímént említett Levedi. Együtt laktak a 
kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal. 
Kazária fejedelme, a kagan vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adott 
feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek,  vitézségének nagy híre  és 
nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de a sors úgy akarta, hogy az a 
Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket. A besenyők pedig, akiket korábban 
kangarnak neveztek (ugyanis a kangar név náluk a nemes származás és vitézség 
értelmében volt használatos), ezek hát a kazárok ellen háborút indítván és legyőzetvén, 
kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni és a türkökére letelepedni. Amikor a türkök 
és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege 
vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén 
telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig  sabartoi asphaloi-nak hívják, a 
másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni az Etelküzü 
nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik...." 
A fejezet végén: " A türköknek amaz előbb említett népéhez, amely kelet felé Perzsia 
vidékén telepedett le, ezek a nyugati vidéken lakó, előbb említett türkök mostanáig 
küldenek ügynököket, és meglátogatják őket, és gyakran hoznak választ tőlük 
ezeknek..."    
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Bíborbanszületett Konstantin szövege az egyetlen olyan forrás, amely kifejezetten 
kapcsolatot teremt a honfoglaló magyarság, valamint a  s z a v á r d o k között. A kiváló 
tudós bizánci császár itt a saját koránál (913-957 között uralkodott, a DAI megírásának 
ideje pedig a X. század közepe) korábbi eseményekről tudósít, amikor megemlékezik a 
szavárd magyarok elszakadásáról. De egykorú a tudósítása a korabeli "pannóniai" és a 
szavárd magyarság kapcsolattartásáról! Művében ugyanis ehhez a bizánci udvarba 
látogató magyar követség jelentéseit használja fő forrásként, de valószínűleg korábbi 
feljegyzéseket is hasznosít. A tudós bazileusz informátorai pedig nem kisebb 
személyiségek voltak, mint Árpád dédunokája, Termacsu (Tormás) herceg, és a kabarok 
később gyászos véget ért főnöke, Bulcsu. Jóllehet hiradásában íbulcsu igyekszik az 
Árpád-ház szerepét csökkenteni és a kabarokét jobban kiemelni, mind ez nemhogy 
rontaná, hanem még életszerübbé teszi az elmondottakat! Bíborbanszületett Konstantin 
műve tehát feltétlenül megbízható, hitelt érdemlő, authentikus forrás!  
A szövegből kitűnik, hogy "Levediában" a magyar ("türk") törzseket érte egy (- vagy 
több? -) besenyő támadás, s ennek eredménye a magyarság kettészakadása lett. Egy 
része, a nagyobb, nyugatabbra költözött, Etelközbe. Ennek időpontja Levedi 
személyéhez kötve valamikor a IX. század során (?...) következett be. A másik, Perzsia 
felé letelepedő ág pedig (talán egy korábbi "kangar - besenyő" támadás emlékét őrizve a 
szavárdok ellen - ) magával viszi és megőrzi a Kaukázusban is a korábbi "szavárd" 
nevét. Feltűnő a párhuzamosság a besenyők "kangár" (vitéz, bátor) és a "szavartoi 
aszfaloi" (rendíthetetlen szavárdok) összetétel között! 
 
A "szavartoi aszfaloi" elnevezés magyarázatánál két főbb irányvonal alakult ki a 
tudósok körében: 
 - egyikük a "szabirokkal", Szibéria névadóival keresi a történelmi kapcsolatot,  
 - másikuk pedig az ún. "szevortikkal". 
a/ A valószínűleg türk nyelvet beszélő "szabir" vagy "szavir" törzsszövetség a VI. 

században játszott vezető szerepet a Kaukázus északi és déli oldalán, egészen az 
avaroktól Kr. u. 558-ban elszenvedett vereségükig. (Tíz év múlva már a Kárpát-
medencét veszik birtokukba az avarok!) A bizánciak egy részüket - Menandros 
szövege alapján - a Kura folyó mentén telepítik le. (Tehát ugyanoda, ahová a 
Bíborbanszületett szövege alapján a későbbi  sz a v á r d   m a g y a r o k 
szállásterülete is elhelyezhető a tudósok véleménye alapján. /Ezzel a kérdéskörrel, a 
szavir azonosítás lehetőségeivel (és a korlátaival egyaránt) kimerítően foglalkozik 
kedves tanítványom, Gonda Géza/.     

  
b/ A kutás másik iránya viszont az ö r m é ny  írásos  emlékekben  felbukkanó  " s z e - 

v o r t i"  vagy  "s z e v o r d i "-kkal  azonosítja a Porphyrogennétos-i "s z a v a r t o i  
a s z f a l o i"-t; egyébként maga a Bíborbanszületett is ugyanezt teszi a "De 
cerimoniis aulae Byzantinae" c. műben! Thury József érdeme, hogy a múlt század 
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végén Lukácsy Kristóf nyomán összegyűjtötte a szevorti/szevordi népnevet 
tartalmazó örmény (és arab) forrásokat. A magyarországi örmény filológia feladata 
annak a Thury által kifejtett megoldási lehetőségnek a további kimunkálása - örmény 
és grúz források alapján - hogy az örmény forrásokban 854-től feltűnő szevortik az 
ezt megelőző besenyő-magyar háború következtében a Kaukázuson túlra menekült 
szavárd magyar (szavartoi-aszfaloi) népcsoporttal azonosak. Az ennél korábbi 
említések a tulajdonképpeni szabirok volnának, míg az örmény forrásokban 854 óta 
gyakran szereplő szevortik a magyar törzsszövetség délre, a Kaukázuson túlra szakadt 
töredékei.  

 
Az alábbi történetíróknál fordul elő a "szevordi" népnév említése: 
1. A legkorábbi említés Hovhannes katholikosznál található (akit egyébként a magyar 

szakirodalom pontatlanul János pátriárka néven tart számon), ő a szevortikat 854-től 
említi.  

2. A másik egykorú forrás Maszudi arab történetíró Bagdadban készült munkája 943-
ban. A szavárdokról külön művet is írt, de ez elveszett. 

3. A harmadik egykorú forrás a már említett bizánci uralkodó, Biborbanszületett 
Konstantin műve, a DAI.  

4. XII-XIII. századi források: Aeczi Sámuel, Partzerpertecz Vártán és Orpelián István, 
valamint Ibn-Al-Athir arab történetíró. 

5. A XVIII. század közepén Csámcsián Mihály, a múlt század elején pedig Indsidsián 
Lukács.  

 Az örmény források tehát a IX. század közepétől tudósítanak a szevortikról. 
Hovhannész katholikosz a X. század elején beszámol az arabokkal vívott 
küzdelmeikről. Először az örményekkel, majd az arabokkal kerülnek szembe, így a 854-
es Arménia elleni arab támadás során az arabok oldalán állnak. De a közben 
kereszténnyé lett szavárdok is hamarosan szembekerülnek az iszlámot fegyveresen 
terjesztő arabokkal. Ekkor esett fogságba a szevortik főnöke, Kon István is, aki a 
kereszténységének megtagadása helyett inkább a vértanúhalált választotta. A szevortik 
lakhelyéül említett Udi tartományát Thury Örményország északi részébe helyezte: 
északi határát a Kura folyó, déli határát a Szevan tó jelentette, a nyugatit Kukar 
tartománya, míg a keletit Seki és Phaidagarán tartománya alkotta. A szevortik története 
párhuzamosan fut az éppen ekkor ujjászülető örmény állam történelmével a Bagratuni 
dinasztia uralkodása alatt. A szevortik gyakran betörnek az örmény területekre, így az 
örmények és a szevortik viszonya korántsem volt kiegyensúlyozott. Utoljára a XI. 
században hallunk a szevortik kerületéről Partzerperteczi Vártán tudósításában.     
 
A kaukázusi magyarság korántsem egyszerű problémakörében azonban találkozhatunk 
egy szinte csaknem mindenki által hitelt érdemlő, általánosan elfogadott forrással a 
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XIV. századból. 1329-ből maradt fenn XXII. János pápa Avignonból írott levele 
Jeretamirhoz, az ázsiai magyarok fejedelméhez: 
 
"Beszámoltak (nekem) az ázsiai magyarok, a malchayták, és az alánok szilárd 
vallásosságának nagy dicsőségéről, kik - bár istentelen, babonás tévelygések hálójába 
kerített népek veszik körül őket - mégis megőrizték hitük szeplőtelen tisztaságát. 
Tekintély dolgában kitűnik közöttük Jeretány (Jeretamir), a magyar királyi vér ivadéka, 
aki midőn (oly) hevesen katolikus előjárót követelt az Apostoli Széktől, a pápa 
elküldötte a semiscanti püspököt hozzájuk, hogy erősítse bennük a hitet s egy levelet 
(is) mellékelt nekik, amelyben a vallásos férfiakat kegyes figyelmeztetésének 
megfogadására intette.  
Kiválasztott gyermekünknek, Jeretánynak és minden keresztény magyarnak, 
malchytának és alánnak üdvözletünket (küldjük)! 
Igen nagy és természetes örmünkre szolgál az, hogy a legfenségesebb Égi Magvető 
mindenkit, akit könyörületességének megismerésére  kiválaszt, mindig jótettekre hív fel 
és az egész világra kiterjedőleg szakadatlanul ösztönzi a keresztény családot, hogy 
egyszülöttjének szóval ki nem fejezhető hálával (adózzék). Titeket, kiket meghintett az 
igaz hit világosságával, odahelyezett (közéjük), hogy a keleti világrészek közepe táján 
az Evangéliumot és az apostoli igazságot tanítsátok azoknak, akik még nem fogadták el 
a kereszténység kegyét.  
Ezen felül mérhetetlenül nagy örömet szerez nekünk az a tudat, hogy Te, Jeretány fiunk, 
Magyarország katolikus fejedelmeinek leszármazottja vagy és, hogy te s más 
keresztények (is), akik az említett világrészeken tartózkodtok, telve vagytok a hit 
igazságával és szent tüzével s vágyódtok, hogy részesüljetek a katolikus tanításban, 
amely üdvös szavakkal a katolikus hitben kioktat benneteket! 
 Kelt Avignonban az 1329. év október 3-án". 
 
A ferences missziók történetének világhírű kutatója, Girolamo Golubovich az "ungari 
asiatici" lakóhelyét a Kaukázus déli oldalán a Kura folyó alsó folyása felett elterülő 
Sirván tartományába lokalizálja. Györffy György viszont a Kura folyó a Szevan tó és 
Tiflisz (Tbiliszi) által határolt háromszögbe, a már említett Udi tartomány területére 
lokalizálja őket. Eszerint tehát kontinuitás áll fenn az "ázsiai magyarok" és a "szavárd 
magyarok" között! Ezt tudósaink legnagyobb része - kevés kivételtől eltekintve - el is 
fogadja.  
A bulla keletkezésének körülményei Györffy György szerint a következőképp 
rekonstruálhatók. 1318-ban a XXII. János pápa a minoriták és a domonkosok között az 
esetleges konfliktusok elkerülése végett fölosztotta a megtérítendő Keletet. A 
minoritáknak jutott a Fekete-tengertől és a Kaukázustól északra fekvő terület, a Gazarai 
birodalom, a Kipcsák kánság európai része, Kis-Ázsia az Ararát-hegyig és Kitaj. A 
domonkosoknak az Ararát-hegytől keletre és a Kaukázustól délre fekvő területek, 
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valamint Perzsia, a nyugat-turkesztáni mongol kánságok és India. A keleti domonkos 
provincia központja a perzsiai Sultanieh-i érsekség volt. Az új egyházi közigazgatás 
élére 1329-ben a pápa 6 domonkosrendi püspököt nevezett ki. Az új püspökök 1330 
tavaszán indultak el, hogy elfoglalják széküket. A hat püspöki székhely Sevastopol, 
Tiflisz, Diagorgan, Tauris (Tebriz), Szamarkand, és az indiai Columbo. A szevasztopoli 
és tifliszi püspökön kívül, akik a legrövidebb utat tették meg, mindegyikük leveleket 
kapott a pápától az útjukba eső területek főembereihez és keresztényeihez. Thomasz 
szamarkandi püspök Jeretamirhoz ill. az ázsiai keresztény magyarokhoz, valamint a 
malachaitákhoz és az alánokhoz. A püspök útja Györffy szerint valószínűleg a 
Trapezunt-Tiflisz-Tebriz-Sultanieh útvonalon haladt székhelye felé. Minden 
valószínűség szerint ezen a vonalon kell keresnünk az ázsiai magyarok lakóhelyét. 
További fogódzópont, hogy a bulla említést tesz arról, hogy a terület környékén más 
püspökök is székelnek: "... alii episcopi catholici...in ipsis partibus commorantes". Az 
útvonalon így csupán a Kaukázustól délre elterülő vidék jöhet számításba, ahol 
Szevasztopol, Tiflisz, Diagorgan és Tebriz püspöksége található. Alátámasztja ezt a 
magyarok mellett említett alánok közép-kaukázusi lakóhelye is. Lakóhelyük az 
ezredforduló után már átterjedt a Kaukázus déli lejtőire. A harmadik csoportként 
említett malchaitákon elképzelhető, hogy a melchita keresztényeket kell értenünk, 
akiknek többsége Szibériában lakott, egyes csoportjaik Elő-Ázsia területén voltak 
szétszóródva.  
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Ez az utolsó authentikus adat az ázsiai magyarság létezéséről, amely történészeink 
számottevő többsége szerint kapcsolatba hozható a kaukázusi szavárd magyarok 
rejtélyével. Száz évvel korábban eredetileg hozzájuk igyekezhetett Juliánusz barát, ezért 
időzött oly sokáig a Kaukázus északi oldalánál, s feltehetően hírt kaphatott a Magna 
Hungariában élő volgai, Káma menti magyarságról, és így csatlakozott eredeti útirányát 
megváltoztatva egy északra induló karavánhoz. De addigi útirányából ítélve eredetileg ő 
is a kaukázusi "keleti magyarokhoz" igyekezhetett... 
Végül pedig nézzünk szembe a nem túl szívderítő lehetőséggel is, amelyet Tardy Lajos a 
krimi rabszolgakereskedelemmel kapcsolatosan fogalmazott meg: "Lehetséges, hogy a 
kaffai vagy a tanai rabszolgapiacok Duna menti, volgai és kaukázusi magyarok szomorú 
találkozásának színhelyei voltak..." 
Népünk története, a magyarság etnogenezise sok szálból szövődött egybe. Szeretnék 
ezért legvégül köszönetet mondani kedves diákjaimnak, akik segítettek kibogozni az 
egyes szálakat, s ennek érdekében még azt is vállalták, hogy grúzul, örményül, görögül 
vagy törökül tanuljanak! Nagyon sokat tanulhattam tőlük, munkásságukból: 
1. Windhager Károly Ákos: Szavárd krónika 
2. Szabó Hajnalka:       Szavardok 
3. Szabó Hajnalka:       A szavárd - rejtély 
4. Nagy Zoltán:       Szavárd magyarok 
5. Elter András:        A kaukázusi magyarság 
6. Gonda Géza:                Szavir = Sabartoi asphaloi = kaukázusi szavárd 
magyarság?  
7. Droppán Béla:       A szavárd magyarok 
8. Buslig Eszter:       Egy hiányzó láncszem: a szavárd  talány. 
          A honfoglalás keleti háttere. 

 
Dr. Magyar István Lénárd 

<><><><><><> 
Két szentpétervári orosz-örmény képzőművészről 

A Fővárosi Örmény Klubban 1998 február 19-én elhangzott előadás 
II. rész 

 A jelenkori pétervári szobrászat egyik legkiválóbb alakja Levon Lazarjev (1928.) 
E művészeti ág szinte minden területén alkot, köztéri munkákat éppúgy, mint portrékat, 
kisplasztikát, absztrakt kompozíciót, de fest, rajzol, a színház is bűvöletébe vonja.  
 IV. éves moszkvai főiskolai diákként , az 1950-es években részt vett a Jereván 
központi terén található Történeti Múzeum épületére, kialakítására kiírt pályázaton, s 
megalkotta az örmény ábécé alapítójának, Mesztrop Masztocnak figuráját. Első díjjal 
jutalmazták érte. Diplomamunkája is örmény vonatkozású, Hacsatur Abovjan szobra, 
akárcsak a Nelbandjant megmintázó plasztika. Az utóbbi években elsősorban 
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szentpétervári megrendeléseknek tesz eleget. Alkotásain a módszeresség, politikai 
tartalom, divat egyaránt nyomot hagynak, de mindenek fölött a művészi minőség 
jellemzi munkáit. Megrázó erejű a szibériai, vorkutai női láger helyén álló emlékműve 
csakúgy, mint a sztálingrádi blokád idején elpusztult tűzoltók mementójaként emelt 
nagyméretű csoport kompozíció. Pétrevári épületek homlokzatán gyakran 
találkozhatunk a rá jellemző ízléssel és igényességgel megmunkált emléktáblákkal, 
Sosztakovicséval, Saljapinéval, a költő Brodszkijéval. Nemzetével érez, mikor elkészíti 
grafikai sorozatát az 1915-ös genocídium emlékére. Orosz és örmény kulturális 
hagyományok keverednek műveiben, hol egyik, hol másik hangsúlyosabb. 
Művészetének sokfélesége, mely a tradíciót korszerűséggel ötvözi, tulajdonképpen az 
ókort is magában rejti. I. Péter városának reneszansza,  a 18. századi klasszicizmus 
ugyanis antik előképeket követett. Levon Lazarjev úgy mai szobrász, hogy mindezt 
alázattal és tisztelettel, de a mű témájának és saját művészi alkatának, vérmérsékletének 
megfelelően átformálja. Ezáltal utánozhatatlanul egyénivé válik alkotása, melyből árad a 
klasszikusok ismerete, értékrendjük és korunk. Ehhez természetesen az ő tehetsége 
szükséges. 
A szobrász pályájának néhány kiváló és jellemző darabjáról szólok röviden: az Orbelli 
síremlékek az Ermitázs örmény származású igazgatójának, a neves tudósnak, 
akadémikusnak állítanak emléket. A tufából és gránitból faragott munka anyagával is 
utal az elhunyt származására. Ez a Szentpétervárott álló mű -1963-ból- egy 
hagyományosabb szemléletet tükröz, míg a szülőföldön található kompozíció Orpheus 
alakja egy modernebb fölfogású, szabadabb értelmezésű plasztika. A klasszicista 
építész, Kvarengi megmintázásakor a karakter visszaadására összpontosított, létrehozva 
egy klasszikus léptékű, ugyanakkor modern mellszobrot. A mű 1967-es keltezésű. 
Gambarjan zongoraművésznő szoborportréja -1969-ből- jellegzetes örmény arcról 
árulkodik. A tipikus szemeket kiemelő bronz munka az Örmény Képtár tulajdona. 
Komitasz az örmény zene egyik legkiválóbb egyénisége volt. Népzenét gyűjtött, egyházi 
kórust vezényelt. Munkássága az örmény etnográfia és a klasszikus örmény zene 
szempontjából alapvető. Több mint 3000 dalt gyűjtött, foglalkozott liturgikus zenével, 
ezekről írásokat is közre adott. 1910-ben Konstantinápolyba költözött, s az 
örményüldözések hatására -őt magát is megkínozták- elméje elborult. Az Örmény 
Képtár tulajdonában lévő  plasztikán  a portrészerűség dominál, míg az Orosz Múzeum 
anyagában találhatón megrendítően áll előttünk a tébolyult mester. Lazarjev a lelki 
jellemzés csúcsán jár, alkotásán nemcsak a zeneszerző, de egész népe tragédiája 
tükröződik. Puskin szinte maszkszerű arca , akár egy lenyomat áll előttünk. 
Időtlenségének is jelképe, de a lélek és külvilág konfliktusára is utal a művész. 
Dosztojevszkij pszichologizáló alkata, belső vívódásai, vallási átszellemültsége, énjének 
lényege összpontosulnak Lazarjev keze nyomán. Ugyanakkor a külső hasonlóságot is 
megtartja. Csak néhányat említek még a remekbe sikerült nagy orosz alkotók 
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"galériájából": Tolsztoj, Gyagilev, Szolzsenyicin, Gogol, Rajkin, Tovsztonogov, de 
Picasso is megtalálható benne. 
Mindkét alkotó, (Z. Arsakunyi és L. Lazarjev) s egyben valamennyi örmény hitvallását 
Szárján fogalmazta meg, befejezésként őt idézem: "A föld egy eleven lény, lelke van. 
Hazai föld nélkül lehetetlen a lelkére bukkanni. A föld szíve az ember szívében dobog. 
Minden e szívben kezdődik." 
 

Benedek Katalin 
Beszámoló az 1998 április 16-án tartott klubdélutánról 

 
Mottó  
A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül , nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül 
az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

Biblia (Pál T.  levele a korinthusbeliekhez) 
 
 
Kedves Barátom ! 
Kértél, hogy számoljak be a legutóbbi klubnapunkról, mert nem tudsz eljönni. Nehéz 
feladatot róttál rám. Nem is tudom, hol kezdjem. Talán legjobb lesz, ha az elején. 
Háziasszonyunk, Sarolta asszony mottója és bevezetője után páter Fidél egy rendkívűl 
érdekes előadást tartott a torinói halotti lepelről, kiemelve annak örmény vonatkozásait. 
Úgy-e nem tudtál arról, hogy a lepel Edessába került I. Abgár örmény királyhoz, akit 
kigyógyított a leprából. El kell olvasnod a könyvet ! 
A sok feltett kérdés után Gál Emese kedves hangja üdített fel. Néhány népdalt és 
virágéneket énekelt nekünk. 
 
Ezután Sarolta asszony a XX. század legnagyobb népírtásáról, az örmény 
genocídiumról emlékezett meg, amely egyes becslések szerint 2,5 millió örmény 
elpusztítását eredményezte. Megdöbbentő adatokat említett s mindezekért a törökök a 
mai napig nem követték meg az örményeket ! Majd erre emlékezve - a nála megszokott 
avatott tolmácsolásban - örmény költők verseit adta elő. A verseket Simay Gergely  
fordította. Ezt követően ismét Gál Emese énekelt. 
 
Nagy érdeklődéssel vártuk Dr. Száva Tibor beszámolóját a csikszépvizi Isaak-Száva 
család krónikájáról. Évekig tartó kutatással és kitartó munkával állította össze a család 
szerteágazó történetét. 
Nagyon sok kérdést kapott, amelyekre szívélyesen, közvetlen hangon és részletesen 
válaszolt. Nagyon sok család irata került a kezébe, amelyeket részben fel is használt. 
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Mindenkit arra buzdított, hogy fogjon hasonló munkába, mert - mint hangsúlyozta - 
Erdélyben minden leírt magyar szóra szükség van. De - és ezt is a lelkünkre kötötte -, 
soha ne szóbeszédre hallgassunk, csak az okmányok alapján szabad dolgozni ! 
Sajnálhatod, hogy elmulasztottad ezt az összejövetelt, amely vidám beszélgetésekkel, jó 
hangulatban alig-alig akart végetérni. 

 
Rétháti Kövér Ilona 

 
<><><><><> 

 
 
 
Sahaziz Szempad 
1841-1927 
 
Az örmény fogoly imája. 

 
Hála Neked  nagy Istenünk ! 
Áldassék a Te szent neved ! 
Kik rabláncokat zörgetünk: 
Nyújtsál nekünk védő kezet. 
 
Örmény hazánk borús egén, 
Oh add, hogy lássunk szép napot, 
S éltünk egy fényes reggelén, 
Engedd: legyünk már szabadok ! 
 
Te védelmezd e szép hazát: 
- Hegy-völgy hálát rebeg Neked - 
Szüntesd meg szolgaság korát, 
Fordítsd felénk tekinteted ! 
 

 
Vezessen Mózes, Józsue 
Az ígéret földére el - 
Hol áll a szent kereszt jele, 
Fölötte égi fénylepel. 
 
Ahol először hírdették 
Az Evangélium szavát - 
S megvívták hős elődeink 
Perzsák ellen a bősz csatát. 
 
Hol az elestek fekhelyén 
Pirossá vált a zöld mező - 
S a harc viruló térein 
Megnyílt a szörnyű temető. 
 
Hol szent atyáink nagy sora 
Naggyá tevé a nemzetet - 
S Gergely, Nerszesz, Meszrob pora 
Megáldá az örmény nevet. 

Fordította: Simay Gergely 

<><><><><> 
 

PROGRAMOK 
 
1998. május 29-én, pénteken 16 órakor nyitja meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület Vákár Tibor építészmérnök és festőművész munkásságát 
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bemutató kiállítását a művész 90. születésnapja alkalmából. A kiállítás helye: 
Budapest V. Akadémia utca 1. II. em 293. Örmény kiállítóterem.  

<> 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület zarándokutat szervez 
Szamosújvárra, a Világosító Szent Gergely ünnepségre  (1998. június 27.), amely 
egyuttal a székesegyház alapkőletételének 250. éves évfordulója is. Ugyancsak 
zarándokutat szervezünk az 1998. augusztus 15-én Erzsébetvároson tartandó 
Nagyboldogasszonynapi bucsura. Jelentkezés az egyesület székhelyén a félfogadási 
időben, vagy telefonon.    

<> 
SÖRPARTI !! A legközelebbi fehérasztal melletti találkozó 1998. június 6-án, 
szombaton délután 16 órától a Csendes Étteremben (Budapest. V. Múzeum krt. 13. 
bejárat a Ferenczy utcai oldalon).   
 

KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 
BUKOVINÁBAN 

Látogatás őseink földjén II. rész 
(röviden megismételve az előző számunkban közölt   információkat) 

 
1998 szeptember 18- szeptember 24 (7nap autóbusszal, 2100 km) 

Útvonal: Budapest- Nyíregyháza - Mátészalka - Csengersima - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos 
Beszterce völgye - Hosszúmező - Moldovica - Szucsava - Botosán - Németvásár - 
Békás szoros - Gyilkos tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - 
Marosvécs - Szászrégen - Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - 
Kolozsvár - Tordaszentlászló - Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - 
Nagyvárad - Ártánd - Szolnok - Budapest. 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
 Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesület szervezi. Az úton a mindenki által jól 
ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a társaságot.   
Jelenkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén 10.000 
Ft előleg befizetésével. 
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Hírek, információk  
 

• 1998. március 9-én Szegeden megalakult az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület Csongrád Megyei Klubja, melynek helyi elnöke Flórián Antal ( 06)(62) 
325-795), helyi titkára Kovács Károlyné Motafian Carmen. Szeretettel  köszöntjük 
egyesületünk szegedi klubját, akik a Szegedi Közösségi Házáan tartják 
rendezvényeiket. 

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi örmény kolóniák részére. 

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, különösen az elektromos hálózat felújítására és a 
beázások megszüntetésére gyűjtünk. 

• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156. 
 Nyitvatartási rend: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 , csütörtök 12-17 óra  
 dr. Issekutz Sarolta elnök félfogadása minden hónap 1. csüt. 16- 18 óráig II. em. 261. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
     A fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
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 Erdélyi Örmény Gyökerek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak:   dr. Borszéki Béla,  Hanusz Gyula, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



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

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
időszaki kiadványa   II. évfolyam 1998/16. szám  

1998.június 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Naptár - június hó 
 
Szent Péterre és Pálra, Krisztus főapostolaira emlékezünk a hónapban és általuk az 
összes apostolra, kik küldetést nyertek az Úrtól, hogy szerte vigyék a világnak az Ő 
tanítását. 

"Krisztus Istenünk apostolai és tanúságtevői, kiket az egész világon mindenki az 
örökélet fiainak nevez a Szentlélek mindenható ereje által, ti zengitek az 
egyvalóságú Szentháromság dicsőségét az örökkévalóságban, Ámen." 

/néhai Kovács Géza ford./ 
Mindannyian apostolok vagyunk a magunk küldetésében ! 
 

dr. Sasvári László 
<><><><> 

 
A BUJDOSÓ IMÁJA  

 
A Wass család és a gróf czegei Wass Albert Alapítvány rendezésében búcsúzott a 
környékbeli magyarság 1998. február 22-én a "nagy Bujdosótól". A floridai Astor kis 
baptista temploma felvirágozva és Wass Albert fényképeivel és kitüntetéseivel 
feldíszítve, mintegy kétszáz résztvevővel könnyezve vett részt a búcsú szertartáson. Az 
angol nyelvű bevezető ima és bibliai-idézetek után vitéz Kiss Gábor az Alapítvány 
adminisztrátora mondta el a búcsúztató beszédet, amelyet a következő szavakkal 
zárt;..."Nem búcsúzunk Tőled, mint ahogy nem búcsúzhatunk a Te és a mi erdélyi 
Havasainktól, mert a Te szellemed és népünk jövője a Kárpátok medencéjében örökké 
élni fog!" .... A magyar nyelvű megemlékezés a bécsi, vitéz Serényi István megrázó 
hatású szavaival ért véget.  
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 Wass Albert csillag-lelke lehullott a magyar földre és a helye itt van, ahol 
fogcsikorgatva hirdette: "Nem ért véget a küzdelem, /mert valami még megmaradt. "A 
szó. S utolsó jussomat, a Szót,/ ezt a szent, tépett lobogót/ kitűzöm fent az ormokon/ s a 
csillagoknak meglobogtatom!" - írta 1950-ben az 1945-ben szülőföldjéről bujdosni 
kényszerült erdélyi magyar író, aki kilencvenesztendős korában floridai otthonában, 
1978. február 17-én önkezével vetett véget életének. Konok hűséggel hordozta a 
"láthatatlan lobogót", a magyar áthághatatlant, amit az 1990 utáni változások után sem 
lehetett áttörni.  
 Talán elengedhetetlen egy pár sorban ne ismertetni röviden életrajzát: született 
1908. január 8-án Válaszúton, Kolozs megyében. Édesapja Gróf Wass Endre, édesanyja 
Báró Bánffy Ilona. A családi monda szerint a név onnan származott, hogy Szent László 
idejében a kunok egy bölénycsordát tereltek arra a tóparti helyre, ahol éppen a király 
tartózkodott és a család egy őse a bölényt belelendítette a tóba, s így megmentette a 
király életét. A tó körüli földeket ajándékozta a király ennek az ősének, aki "Eröss" volt, 
mint a Vas."  
 Kolozsváron járt gimnáziumba, Debrecenben agrárakadémiára. Alapítója az 
Erdélyi Szépmíves Céhnek. "Farkasverem" című korai regénye Baumgarten díjat nyert 
1935-ben. Tanít a kolozsvári egyetemen, majd 1945-ben elhagyja az országot. Évekig 
Németországban él, számos könyvet írt német nyelven is. Az Egyesült Államokba 1952-
ben vándorolt ki, s a kezdeti nehézségek után a floridai Gainsvillei egyetemen francia, 
német és európai irodalmat és történelmet tanít. Megalakítja az Amerikai Magyar 
Szépmíves Céhet és számos könyvet ad ki, legtöbbnek Ő maga a szerzője. Kiadott 
könyveinek száma 46, amelyeket magyarul, angolul, németül és spanyolul írt. Itt 
említjük meg egyik leghíresebb könyvét, a "Funtinelli boszorkány"-t, amelyet még 
Bajorországban írt.  
 Érdemes ismertetni azt az esetet amely az élete utolsó éveit taposó agg íróval 
megesett: "Nyolcvannyolc éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja 
irodalmi munkásságomat hazámnak bemutatni - írta 1996. június 24-én Wass Albert  
a Magyar Köztársaság belügyminiszterének. - Mint magyar állampolgár kívánok 
hazalátogatni, nem pedig mint román, vagy amerikai." A kérelemre jó fél esztendeig 
semmi válasz nem érkezett. Pedig Tar Sándor tiszteletbeli konzul is sürgette az 
intézkedést: "Wass Albert író méltán megérdemli a megkülönböztetett eljárást. Egész 
életében magyar ügyeket szolgált - írta a konzul, - új alapítványa könyveinek kiadása 
mellett, foglalkozik magyar érdekű kötetek megjelentetésével is, melyre magas 
összegeket áldoz...."   
 Az első hivatalos válasz 1997. január 21-én érkezett, amelyben visszautasították a 
folyamodványát, utalván az 1945. évi fegyverszüneti egyezményre. Egyben közölték 
vele azt is, hogy magyar állampolgársága fennállását tanúsító bizonyítvány kiállítása 
csak visszahonosítás útján szerezhető meg, ha ennek törvényi feltételei fennállnak. A 
törvény előírásai szerint kérelmére visszahonosítható az, aki bevándorlási engedéllyel 
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Magyarországon lakik. A törvény nem teszi lehetővé a bevándorlás alóli mentesség 
megadását. A visszahonosítási kérelem éppen ezért csak Magyarországon nyújtható be, 
a bevándorlást követően létesített lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban.  
 Tudott-e róla a belügyminiszter vagy sem, hogy milyen késszúrást "postázott" a 
kilencvenedik évében járó Wass Albertnek a hosszú huzavona, jogi csűrés-csavarás, 
aktatologatás után végre 1997. június 26-án kibocsátott állampolgársági bizonyítvány, 
máig nem derült ki. De tény - Wass Albertnek fájt az okirat alján jegyzett, apró betűs 
közlés: "A bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig érvényes." S az is örök kérdés 
marad, hogy a végzetes fegyverdördüléshez február 17-én hozzásegítette-e az írót ez a 
méltatlan eljárás, amellyel Magyarországhoz való közeledését fogadták, vagy "csak" a 
gyöngülő test miatti méltatlankodása, a szívrohamoktól való irtózása irányította az 
utolsó kézmozdulatát? 
 Szülőföldjétől, szűkebb hazájától nem tudott, de nem is akart elszakadni, minden 
jelentősebb írásának Erdély a főszereplője, az erdélyi táj, az erdélyi ember. Ezt az 
elszakíthatatlan kötődést olvashatjuk a "Kard és Kasza" c. könyvének minden oldalán. 
Ennek a könyvének előszavában írja Wass Albert a könyvben szereplő Eröss családdal 
kapcsolatban: "... Hiába keresi azonban az olvasó az Erőss családot is Erdély történelmi 
családjainak sorában. Hogy mi okozta ennek az álnévnek a használatát, azt nehéz lenne 
megmondani. De végeredményben nem is lényeges, hogy miféle név árnyékában járta 
meg a történelem a Mezőség agyagos útjait: a nyom maga megett hagyott, már nem 
fűződik archoz, szándékhoz, névhez. Mindössze a cselekedetek és az elmulasztott 
cselekedetek szövevényes hálójához fűződik hozzá, melynek jövendővé vénül a múlt, és 
jelenné egyszerűsödik a jövendő." 
 Végezetül hadd idézzük Wass Albertnak azt a versét, amely számunkra a 
legtöbbet mond és amely egyúttal az erdélyi lélek mély gyötrődéseit is idézi: 
 

        IDEGEN TAVASZBAN 
 
   Ugye pajtás, ma Te is érzed 
   ez itt nem a mi tavaszunk. 
   Idegen éghajlat alatt 
   pusztuló gyümölcsfák vagyunk.  
 
   Virágtalanok itt az erdők 
   Nem jó itt nekünk, Kenyeres. 
   Szelek s madarak rendre jőnek, 
   de egy se bennünket keres.  
 
   Mit ér, hogy gyümölcsfák vagyunk,  
   ha lefagy rólunk a virág,  
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   idegen éghajlat alatt 
   penész gyötör és moha rág? 
 
   Gyökerünket keleten őrzi 
   valami babonás varázs 
   s ebben az idegen tavaszban  
   lassan megöl a hervadás.  
 

Bécs, 1998 májusában 
        Dr. Száva Tibor-Sándor 

Örmény párhuzamok 
 

Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 1998 május 21-i rendezvényén, Hacsaturján 
halálának 20. évfordulóján 

 
Húsz éve hunyt el 1978. május 1-én (!) Aram Hacsaturján, a leghíresebb örmény 
zeneszerző. Nagy népszerűségnek örvendett életében, de ma immár ritkán hallhatjuk 
műveit. Egy lexikonszerű megemlékezés helyett megosztom hallgatóimmal azon 
döbbenetes párhuzamot, mely Hacsaturján és a legnagyobb magyar-örmény zeneszerző 
- Viski János élete és műveinek összehasonlításából származott. 
Hacsaturján 1903-ban, Viski 1906-ban, alig három évvel később született. A kis Aram a 
tifliszi kereskedelmi iskolában a fúvószenekarban tenorkürtön játszott, János pedig a 
kolozsvári református kollégium zenekarában hegedült. Az előbbi számára döntő 
fontosságú lett egy 1919-ben látott operaelőadás, utóbbi pedig a húszas években hosszú 
ideig hegedűse volt a helybeli Állami Operának. Így mindkettejük életében a színpadi 
zenével való találkozás a zeneszerzői hívatás felé fordulás kérdésében meghatározó volt. 
Mindketten városon születtek, nevelkedtek, de Hacsaturján az örmény népzenével már 
szülőházában találkozott, miközben Viski életében a magyar népzene megismerése 
inkább a budapesti Zeneakadémiai éveire tehető, Kodály Zoltán keze alatt. E különbség 
azonban a döntő kérdésben, az életmű és a népzene viszonyában eltűnik, hisz 
mindketten egyformán vallták és ebben a gondolatban alkottak: "nem idézet, nem 
másolat, hanem a népzene szellemében írott műveket kell írni." 
Felső fokú tanulmányaikat mindketten a természettudományok terén kezdték: Aram 
Moszkvában először biológiát kezdett tanulni 1922-től, Viski a kolozsvári 
Mezőgazdasági Főiskolát végezte el a húszas évek második felében. 
Az elsőnek Szepndjarow, a másodiknak Telmányi Emil segített a kezdet nehézségeinek 
leküzdésében - mindkét támogató örmény származású nagynevű muzsikus volt. 
Zeneszerzési tanulmányaikat vezető tanároktól, hírneves komponisták tapasztalataiból 
merítve folytatták: Nyikolaj Mjaszkovszkíj, illetve Kodály Zoltán voltak mentorai. 



 5 
Az eredmény ? Egyikük sem akart "teljesen új, minden áron új", úgynevezett  "úttörő, 
modern" zenét alkotni, sokkal inkább az emberibb művészet felé fordultak. Érthető, 
hogy nem tértek ki a kísérletek elől sem: példa erre Hacsaturjánnál - Walzer in 
Nonnen"-ja, Viski esetében pedig legutolsó műve, a "Sírfelirat Webern emlékére" 
zongorára írott kompozíciója. 
Az örmény zeneszerző 1932/33-ban írta táncszvitjét, a magyar-örmény ugyanezen 
években "Szimfonikus szvitjét". Mindkettő  színes zenekari palettát használva, öt 
tételben  íródott !! 
A Prokofjevnek küldött Trió (klarinét, hegedű, zongora 1932) párja Budapesten 
született 1930-ban mint egy két hegedűre, brácsára írott Trió. 
Hacsaturján első nagy sikerét Szenkár Jenő vezényletével érte el I. szimfóniájának 
ősbemutatóján. Ez egyben diplomamunkája is volt. 
Mindketten írtak egy-egy hangversenyt a következő három hangszerre: a sorrend 
különbözik csak, az is az illető hangszernek tanulmányaik alatti fontosságuk szerint 
történt. Aram zongorára (1937), hegedűre (1940) , csellóra (1946), János hegedűre 
(1947), zongorára (1953), csellóra (1955) szerzett versenyműveik után az örmény 
szerző még egyszer visszatér a koncentráló műfajhoz és külön-külön mindhárom 
hangszerre komponál egy-egy Koncert-rapszódiát. 
Az örmény legnagyobb sikereit a film-, a színházi- és a balett terén érte el. Viski János 
terveiben is több hasonló mű szerepelt, de ezek a második világháború miatt nem 
teljesülhettek. 
Mindketten otthagyták szülőföldjüket, Hacsaturján Moszkvában, Viski Budapesten élt. 
De műveikben nem a nosztalgiázó búslakodás, hanem a férfiasan vállalt hazaszeretet, 
természetszeretet hangja csendül föl. Döbbenetes párhuzam: Hacsaturján 1961-ben 
szerzi "A haza balladáját", Viski ekkor már elhunyt, de utolsó, nagysikerű bemutatót 
megért műve, az 1958-ban készült "Az irisórai szarvas" című ballada, Áprily Lajos 
versére. A két ballada egyformán  bariton szólóra és zenekarra íródott !! 
Mi a haza ? Szülőföld, történelem, természet, hegyek, kristály-források, végtelen 
láthatára, a világmindenség megérzésének páratlan élménye, melyben, ha élni akarunk, 
gyökereinket kell keresnünk és megtalálnunk. 
A fent bizonyított, felfedezett párhuzamon túl, kérlelhetetlenül ide kívánkozik még egy 
gondolat: Bartók Cantata Profanaja. Ha az Irisórai szarvas a "Falusi elégia" című 
Áprily-kötetben (1921) jelent meg, a Cantata még a világháború előtt, 1914-ben fellelt 
alapszövegre támaszkodik. A természet és benne a szarvas, mint a szabadság 
megtestesítője, Bartóknál is hasonló előadó-apparátusra talált: tenor és bariton-szóló, 
vegyes kar, zenekar. 
Hacsaturján kivételes helye a zenetörténelemben épp az általános emberi, nagy kérdések 
fölvetésében és azok hiteles megválaszolásában keresendő. Ebben méltó párja a 
magyar-örmény Viski János, mindkettejük életművének folytonos ébrentartása kedves 
feladatunk mindenkoron. 
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Fancsali János 
zenetörténész 

<><><><><> 
A Torinói lepel örmény vonatkozásai 

Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 1998 április 23-i rendezvényén. 
Kedves Hallgatóim! 
Mondhatnám úgy is, hogy kedves erdélyi testvéreim, magam is onnan származó lévén. 
Hogy az örményeknek komoly kapcsolata van a Torinói lepellel, valahogy véletlenül 
került szóba egy hangversennyel kapcsolatos beszélgetés alkalmával. Akkor kértek fel, 
hogy erről bővebben beszéljek az egész közösség előtt. Így kerültem ide. 
A folyamközi Kis Örményország királya, Abgár leprában megbetegedett. Hallott arról, 
hogy Judeában van egy próféta, aki mindenféle betegséget meggyógyít, valami Jézus 
nevű. Levelet írt neki, amiben arra kérte, hogy jöjjön el hozzá és gyógyítsa meg. Jézus 
azt válaszolta neki, hogy ő most nem mehet oda, de majd elküldi egyik tanítványát. 
Abgár még egyszer írt Jézusnak és arra kérte, hogy ha nem is jön el személyesen, 
legalább küldjön egy képet magáról. Nem tudott arról, hogy a zsidóknak tilos volt az 
ember-ábrázolás. Közben Jézust keresztre feszítették. A zsidók szokása az volt, hogy a 
halottat egy két és fél méter hosszú lepedőbe csavarva temették el. A halottat ráfektették 
a lepedő egyik felére, úgy hogy a fej a lepedő közepére került. A lepel másik felét 
ráhajtották és a széleit a holttest alá gyűrték. A lábánál egy vászoncsíkkal rögzítették a 
leplet. Jézust is így temették el. Egy pinceszerű helyiségben egy kőpadra fektették. A 
bejáratot egy korong alakú kővel zárták el, amely egy vályúszerű árokban jobbra-balra 
gurítható volt. Amikor bezárták, körültapasztották sárral, hogy a hullabűz ne jöjjön ki. 
Jézus sírját katonák őrizték. Húsvét-vasárnap hajnalban úgy érezték, mintha földrengés 
volna és a kő félregurult az ajtóból. Várták, hogy kijön valaki, de nem történt semmi. 
Akkor fáklyákkal bevilágítottak és úgy látták, hogy a lepel a kőpolcon fekszik, de 
laposan, nincs benne senki. Elrohantak, hogy jelentsék a főpapnak. Közben a Jézus 
környezetéhez tartozó asszonyok, kora hajnalban oda jöttek, hogy bebalzsamozzák 
Jézus testét. Csodálkozva tapasztalták, hogy a sír nyitva van. Benéztek és ők is csak az 
üres leplet látták. Nem mertek közelebb menni. Elsiettek az apostolokhoz és jelentették, 
hogy Jézus holtteste nincs meg. Attól féltek, hogy azért vitték el Jézus testét, hogy 
meggyalázzák. Péter és János apostol a sírhoz futott. Csodálkozva látták, hogy a lepel 
úgy fekszik a sírban, ahogy pénteken a temetéskor hagyták. Még az a kendő is, amivel 
Jézus állát felkötötték ott van a leplen belül. János azt írja az Evangéliumában, hogy ő 
akkor már hitte, hogy Jézus feltámadt. Péter összehajtotta a leplet és hazasiettek vele. 
Otthon kibontották és csodálkozva látták, hogy a leplen ott van Jézus arca és egész 
testének rajzolata. Megrémültek, mert náluk nem volt szabad embert ábrázolni. 
Bálványnak tartották az embert ábrázoló képet. Nem tudták, hogy mit tegyenek. 
Egyenlőre félre rakták. Később eszükbe jutott, hogy Abgár örmény király képet kért 
Jézusról. Elhatározták, hogy elküldik neki a halotti leplet. Így megszabadulnak tőle, és 
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mégis jó helyre kerül, mert Abgár biztosan megbecsüli. Megbízták Tádé apostolt, hogy 
ő utazzon el oda. Amint Abgár megérintette a leplet, azonnal meggyógyult a leprájából. 
Annyira megrendítette őt és környezetét ez a tény, hogy kereszténnyé lettek és velük az 
egész örmény nép. Ők voltak az elsők a történelemben, akik "testületileg" kereszténnyé 
lettek. Ezt a dolgot Euzébiusz cezáreai püspök, ókori történetíró megerősíti, 
megjegyezve azt, hogy az örmény nép megtérése valamiféle "kép"-pel kapcsolatos. 
Abgár a lepel számára díszes ezüst ládikát készíttetett. Abgár halála után fia, Mannu lett 
az uralkodó. Neki nem tetszett a kereszténység fegyelme, ezért üldözni kezdte a vallást. 
A keresztények féltek, hogy a leplet, amit ők "mandilion"-nak neveztek, Mannu 
elpusztítja. Ezért elrejtették Edessza bástyafalába egy kőlap mögé. Úgy látszik mind 
elpusztultak, akik tudtak a lepel rejtekhelyéről, mert csak 525-ben került elő. A 
rejtekhely kiválasztása szerencsésnek bizonyult. Az emberi kéz számára 
hozzáférhetetlen, sötét és száraz hely megóvta a leplet minden káros hatástól, főleg az 
Edesszát időközönként elpusztító árvíztől. A több évszázados lappangás után előkerült 
mandilion a vallásos tisztelet középpontjába került. A Jézus-ábrázolásra gyakorolt döntő 
hatása, befolyása ettől az időtől kezdve sugárzik ki az egész keresztény világra. Ekkor 
már a Keletrómai Birodalomhoz tartozik Edessza. Jusztiniánosz császár díszes 
ereklyetartót adományozott a mandilion számára és külön templomot építtetett. Aztán 
jött a muzulmán veszedelem, amely a hatszázas évek közepétől állandó fenyegetettséget 
jelentett. 
Végül Edessza muzulmán fennhatóság alá került. Romanosz Lekapénosz császár 
elhatározta, hogy kimenti a hitetlenek kezéből a mandiliont. Sereget küldött Edessza alá, 
és a vezér csábító ajánlatot tett a város emírjének: hajlandó váltságdíjat fizetni a 
mandilionért és átadja a hadakozások során foglyul ejtett 200 muzulmán harcost, 
valamint megkíméli a várost. Az emír elfogadta az ajánlatot. De nem fogadta el a város 
lakossága. Miért adnák oda legféltettebb kincsüket, ha a császár még arra se volt képes, 
hogy megvédje a várost ? Kétszer is megpróbálták, hogy a kendő másolatát adják át az 
eredeti helyett. Végül is Romanosz katonái megkapták a leplet, amit valóságos 
diadalmenetben vittek Konstantinápolyba. Ez 944-ben történt. A bizánci irodalomban 
sok adatot találunk a lepelre vonatkozólag. "Krisztus halotti kendője"-ként és "......a 
feltámadás utána sírban talált vászon"-ként emlegetik, tehát félreérthetetlenül az eredeti 
halotti lepelnek tartották. Minden pénteken közszemlére tették ki, hogy a nép leróhassa 
előtte tiszteletét. A leplen található Krisztus-arc egyedül érvényes mintája lett a bizánci 
ikonfestészetnek. 
Az 1203-1204. évi IV. keresztes hadjárat alkalmával a velenceiek rávették az általuk 
hajón szállították francia, olasz és német lovagokat, hogy mielőtt a Szentföldre 
mennének, ostromolják meg Konstantinápolyt. Szerintük ott rendet kell csinálni, mert 
másképp a muzulmánok fogják elfoglalni az országot és az veszélyt jelent egész 
Európának. Megtörtént az ostrom, bevették a várost és megalapították a kérészéletű 
latin császárságot. A keresztesek végigrabolták a várost. Az egyik francia lovag ellopta 
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a leplet is. Otthon de la Roche-nak hívták. Besaconba vitte. Bizonyos idő után 
mutogatni kezdték egy kápolnában,  ahová tömegesen jöttek a zarándokok. Egy 
alkalommal tűz ütött ki a kápolnában és alig tudták kimenteni az ezüst ládikát, amiben a 
leplet őrizték. A ládika a sarkain meg is olvadt. A lepedőben is károk keletkeztek, a 
sarkai megégtek. Szerencsére a Krisztus-képmásában nem esett kár. Az 1580-as 
években hatalmas pestis-járvány dühöngött Európában. A lakosság egyharmada 
meghalt. Milánó érseke akkor Borromei Szent Károly volt. Ő fogadalmat tett, hogyha 
városa megmenekül a járványtól, akkor elzarándokol a szent lepelhez. Megtudták ezt a 
francia tulajdonosok és hogy ne kelljen az érseknek olyan messze gyalogolnia, áthozták 
a leplet az Alpokon, Torinóba. Szent Károly itt tisztelgett előtte. A lepel azóta is 
Torinóban maradt. A francia család a pápának ajándékozta. 
A pápa viszont nem vitette el Torinóból, mivel a város nagyon ragaszkodott ehhez a 
szent ereklyéhez. 
A második Vatikáni Zsinat után minden komoly ereklyét megvizsgáltatott a Szent Szék, 
nehogy valamelyik hamis legyen. A Torinói lepellel is sokat foglalkozta. Igen komoly 
vizsgálatnak vetették alá. A legdöntőbb érvek valódisága mellett, hogy felfedezték azt, 
hogy Jézus szemén két pénzérme volt, melyeket sikerült azonosítani, azonfelül olyan 
virágporokat találtak a leplen, amelyek bizonyítják, hogy a történelem során milyen 
vidéken volt szabad levegőn a lepel.  
Az egyik pénzérme felirata,. Tiberiou Kaisarou = Tibériusz császáré. Ez a leptosznak 
nevezett pénzérme Jézus halálának idején mindössze négy évig volt forgalomban. A 
virágpor vizsgálat szintén jelentős eredményeket hozott. Max Frei svájci kriminológus 
professzor, aki egyben képzett botanikus is, már több ízben a virágpor-vizsgálat alapján 
állapította meg azt, hogy valaki milyen helyeken fordult meg. A virágpor szemcsék 
hihetetlen mennyiségben szóródnak szét virágzás idején és gyakorlatilag miden szabad 
légteret ellepnek. Az égerfa virágpora pl. 2 milliárd szem/nm sűrűségben lepi el a 
környezetét, de ennél még nagyobb számot is mértek. Max Frei 12 mintát vett a lepel 
felületéről. 29 közel-keleti  és 21 sivatagi  és sztyeppe-növény porát találta meg. A 
fellelt fajták 3/4 része Palesztinára jellemző. A nyomok Jeruzsálemre és közvetlen 
környékére jellemzők. 20 virágfajta bőségesen tenyészik a Tigris-Eufrátesz vidék északi 
részén és Anatóliában, 4 fajta Konstantinápoly környékén, viszont egészen ismeretlenek 
Közép és Nyugat Európában. A fellelt virágporok alapján bizonyítható, hogy a lepel 
előfordult szabad levegőn Palesztinában, Edesszában, Konstantinápolyban, 
Franciaországban és Itáliában. 
A Torinói lepel határozta meg annak idején a Jézus ábrázolás mikéntjét. Az első 
ábrázolások nem is törekedtek arra, hogy visszaadják az igazi Jézus - arcot. A legrégibb 
Jó Pásztor szobor, ami a katakombákból került elő, egy fiatal, szakálltalan, tunikába 
öltözött férfit ábrázol, nyakában egy báránykával. Edesszából sugárzott szét, hogy 
milyen is volt Jézus arca valóban. Ez befolyásolta a görög-keleti ikonfestészetet, amely 
máig ragaszkodik ehhez az ábrázoláshoz. 



 9 
Amint említettem Cezáreai Euzébiusz említi 340 körül, hogy az örmény nép 
megtérülése egy képmással kapcsolatos. Ennek nyomai az edesszai levéltárban 
fellelhetők szír nyelven. Hogy milyen komolyan vették a kereszténységüket, azt az egész 
világ tudja. Az a nagy kár, hogy az örménység a mohamedán uralom miatt 
elszigetelődött Rómától. Nem tudtak részt venni a zsinatokon, amikor lerögzítették a 
dogmákat. Egyszerűen a történelem hozta magával, hogy Rómától elszakadt egy részük. 
De a keresztény hithűségük példakép lehet minden keresztény nép számára. Ha 
beolvadnak a muzulmánok közé, akkor nem lett volna a Musza Dag negyven napja sem. 

---------------------------- 
 
Rendünk sokat apostolkodott Örményországban. 1627-ben mennek oda először. Sok 
nehézséggel kell megküzdeniük. 1850-ben sikerült nagy missziós központot létesíteni 
Erzerumban. 1923-ban a nagy török üldözés idején el kell hagyniok az országot. Az 
örmény kapucinusok közül Zohrabian Cyrill a leghíresebb, 1881-ben született, 18 éves 
korában lépett be a rendbe. Mint pap Erzerumban és Trapezuntban működött. 1923-
ban, az üldözés idején került Korfu szigetére. Onnan Görögországba ment. A pápa őt 
nevezte ki az örmények általános lelkipásztorává. II. Piusz pápa 1940-ben püspökké 
nevezte ki. Életrajza könyv alakban is megjelent Olaszországban, még a negyvenes 
években. 
Úgy  volt, hogy 1944-ben megtelepszünk Szamosújváron. Már minden el volt intézve, 
amikor a szovjet bevonulás meghiúsította a rendház alapítását.  

Páter Fidél  
kapucinus szerzetes    

Beszámoló az 1998 május 21-én tartott klubdélutánról 
 
Dr. Szarka György ízes beszédű  kalauzolásában  kirándultunk Erdélyben, 
gyönyörködve a vetített képeiben. Megemlékezett Seprősi Czárán Gyuláról (1847-
1906), az erdélyi természetjárás apostoláról, majd az őszre tervezett  erdélyi körutazás 
állomásaival és látnivalóival  ismerkedhettük meg. Egy kis előzetest láttunk a festett 
kolostorokból, a vidám temetőből és a szép erdélyi tájakból. A témához illeszkedő 
verseket  hallottunk Rétháti Kövér Ilona tolmácsolásában.  
Seprősi Czárán Gyula Seprősön (Arad megye) született 1847-ben augusztus 23-án, 
Czárán Gergelytől és Kabdebó Annától. Nagybirtokosi eredete ellenére életét a 
hegyekben töltötte, dolgozott, tetemes vagyonának jövedelmét turista objektumok 
építésére fordította. Szolgálatába fogadta a legrátermettebb hegylakókat, favágókat, 
juhászokat, kovácsokat, ácsokat és bányászokat. Ezután embereivel bejárta a sorra 
kerülő területet és kijelölte a legvadregényesebb részeken áthaladó ösvények 
nyomvonalát. A munkálatokat személyesen vezette, az építmények minőségét, tájba 
illeszkedését szigorúan ellenőrizte. A természeti szépségek - barlangok, szurdokvölgyek, 
sziklaalakzatok , zsombolyok, vízesések, búvópatakok, vízkitörések - útjain mindig a 
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legjobb szögből tűnnek elő. A havasi szegény nép megsegítésében maga járt elő. 
Munkacsapatainak tagjait jól fizette, nagy kitüntetésnek számított nála dolgozni.  
Természeti szépségeket feltáró és bemutató páratlan tevékenysége, valamint mai 
értékrendünkkel nehezen mérhető hihetetlen áldozatvállalása révén Czárán Gyulát 
méltán tekinthetjük az erdélyi természetjárás apostolának. Számos intelme közül 
idézünk egyet: 

Ha együtt indultok, úgy menjetek végig,  
Ne hagyd el társaid, akármi történik!     

Az erdélyi barangolásunk és az erdélyi népdalok után a 20 éve meghalt Hacsaturjánra 
emlékeztünk, rendhagyó módon. Fancsali János zenetörténész ugyanis nem a száraz 
adatokkal mutatta be  sikeres életútját, hanem érdekes párhuzamot vélt felfedezni Viski 
János magyar-örmény zeneszerző és Aram Hacsaturján örmény zeneszerző között.    
Hacsaturjánra emlékezvén a Vivaldi Művészeti Iskola zongora szakos tanítványai és 
tanárai a zeneszerző műveiből játszottak, igen nagy sikerrel. 

 
A program: 

Jávorfi Orsolya:  "Kötélugrás"                  (tanára Fancsali János) 
Jován Mária:  "Esti mese"                         (tanára Sassné Várady Sarolta) 
Fancsali Gergő és Unger Ildikó-négykezes: "Amiről álmodnak a gyermekek"  
                                                                 (tanáruk Lengyák Natália) 
Fancsali Bence: "Szonáta C-dúr I. tétel      (tanára Lengyák Natália) 
Fancsali Emese és Joósz Mária: Bacchanália" a "Spartacus" - balettből - négykezes                                
                                                                  (tanáruk Fancsali János),  
Terpai Nikolett-hegedű és Fancsali János zongora:"Noktürn" és  
                                                    "A rózsaszínű ruhájú lányok tánca" a "Gajané"-ből  

<><><><><> 
Megkoszorúztuk Czetz János tábornok emléktábláját. 

 
Az Argentin Köztársaság Nagykövetsége, a Magyarok Világszövetsége és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1998. május 30-án közös megemlékezést tartott 
a III. kerület Czetz János utca  2. számú házon található emléktáblánál. A koszorúzással 
egybekötött kis ünnepség az 1848-49 évi forradalom és  szabadságharc 150 éves 
évfordulója alkalmából került megrendezésre.  Az emléktáblánál a három nemzet 
hőseként tisztelt tábornok érdemeit Horacio Antranic Chalian nagykövet, Emődy Csaba 
a Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja és dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke méltatta, az argentín és magyar 
himnuszok elhangzása után.  A megemlékezők méltatták azt az aktivitást, amelynek  
eredményeként Czetz Jánosra ma három nemzet is büszkén tekint vissza.  A szónokok 
hitet tettek a közös megemlékezések folytatása mellett, mely közös hősünk emlékének 
ápolását kívánja átörökíteni a jövő nemzedékeire. 
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A Fodros utcai Általános Iskola huszárcsákós kisiskolásai nagy átéléssel adták elő a 
szabadságharc hazafias  verseit, énekeit  zenekisérettel. Köszönetet mondunk az iskola 
igazgatónőjének és tanárainak a gyerekek felkészítéséért. Ugyancsak megköszönjük a 
Czetz János utca 2. számú ház hazaszerető tulajdonosainak a közreműködést, akik igen 
büszkék arra, hogy házuk emlékhelyéül szolgál nemzetünk hősének. 
Katonai díszőrség és fanfárok hangja emelte az ünnepség hangulatát, melyen résztvett a 
Czetz család néhány ma élő családtagja is, dr. Sasi Nagy István és felesége. 
 
Czetz János életútja a háromszéki Gidófalván kezdődött 1822-ben az örmény eredetű 
Vártán és a székely Csiki családok leszármazottjaként. Katonai pályáját mint térképész 
kezdte, majd 1848-ban a hadügyminisztérium megszervezésében tevékenykedett. 
Térképészeti és szervező gyakorlatát a bujdosást követően kamatoztatta, hiszen 
Argentínában a Térképészeti Intézet, valamint a Katonai Akadémia felállításában 
szerzett hírnevet a magyar nemzetnek is.  A szabadságharcban az erdélyi hadjáratban 
szerzett érdemeket Bem tábornok mellett, valamint önálló hadműveletek során. 27 éves 
korában nevezték ki tábornoknak, ezzel a szabadságharc legifjabb tábornokát 
tisztelhetjük személyében. A kivégzés elől  az 1849 május 1-én elszenvedett balesete 
mentette meg, melynek következtében a szabadságharc utolsó szakaszában már nem 
tudott résztvenni.  
Sebesülten bujdosva került végül is Argentínába.  

 
 <><><><> 

 
Ópusztaszeri kirándulás. 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében 32 fő kétnapos 
kiránduláson vett részt Ópusztaszeren és Szegeden. Ópusztaszeren a hírében már 
mindenki által ismert látványosság, a Feszty-körkép a vártnál  nagyobb megdöbbenést 
okozott. Az ember már hetekkel korábban készül arra, hogy valami igen érdekes 
élményben lesz része. Nagyon sokan előzetesen már képekről, filmekről, mások 
beszámolóiból ismerjük, mégis megdöbbenünk a hatáson, ott állva a középpontban, 
élvezve a fények, a hangok, a képek és a tárgyak együttesét. Voltak köztünk olyanok, 
akik már láttak hasonló körképeket, ők is büszkén mondották, a "miénk sokkal szebb". 
Elgondolkoztam, vajon milyen hatást válthatott ki ez az élmény abban az időben, 
amikor a festmény született, amikor az embereket még nem érintette meg a médiák, a 
filmek, show műsorok látványosság-hatásvadászó szelleme. 
A másik, ami egy kicsit elgondolkoztatott a Magyarok bejövetele körképet nézegetve, az 
, hogy ez a bejövetel nem volt egy szimpla besétálás az üres, elhagyott "Kárpát 
medencébe". Ahogy a festő meg is jeleníti, mindenhol tűz, rom, vér és pusztulás. Egy 
kicsit talán  szégyelltem magam a "dicső honfoglalásunk" láttán.       
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Sajnos a körképet kb.  20 percig lehetett csak élvezni, de látnivaló még bőven akadt a 
Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kiállítások, múzeumok, romok, promenád,  stb.  
Ami rám mindig kellemesen hat, a szabadtéri néprajzi múzeum. Ez egy kis időutazás a 
múltba. Belépve a  régi postamesteri hivatalba, postáskisasszonyok szobájába, 
községházára, pékségbe, kovácsműhelybe, lakóházakba, iskolákba, a látogató elfelejti a 
mai rohanó világot és óhatatlanul felteszi a kérdést: nem lenne jobb akkor élni ?  
Szegeden kitűnő szállodai elhelyezésben volt részünk. Néhányan még elértük a 
"kisebbségi napok rendezvényt", ahol az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületük Csongrád megyei tagjaival is találkoztunk. Este, vacsora után folytattuk a 
beszélgetést az örmény közösség jövőjéről. Másnap Szegeddel ismerkedtünk, a Móra 
Ferenc Múzeummal és a Dómmal, ahol misén vettünk részt. Miután a városban "térdig 
jártuk a lábunkat"  délután fáradtan indultunk haza. Hálistennek csak az úton ért utol az 
eső, de ott nagyon. Sikeresen "megúsztuk" az utat, maradandó élményben volt részünk.  
Köszönjük a  Nyugodt Jövőért  Klub szervezését, különösen  BANDI BÁCSInak !   

 <><><><><> 
 

PROGRAMOK 
 

KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 
BUKOVINÁBAN 

Látogatás őseink földjén II. rész 
 

1998 szeptember 18- szeptember 24 (7 nap autóbusszal, 2100 km) 
Útvonal: Budapest- Nyíregyháza - Mátészalka - Csengersima - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos 
Beszterce völgye - Hosszúmező - Moldovica - Szucsava - Botosán - Németvásár - 
Békás szoros - Gyilkos tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - 
Marosvécs - Szászrégen - Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - 
Kolozsvár - Tordaszentlászló - Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - 
Nagyvárad - Ártánd - Szolnok - Budapest. 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
 Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesület szervezi. Az úton a mindenki által jól 
ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a társaságot.   
Jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén 10.000 
Ft előleg befizetésével. 

<><> 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület zarándokutat szervez 
Szamosújvárra, a Világosító Szent Gergely ünnepségre  (1998. június 27.), amely 
egyúttal a székesegyház alapkőletételének 250. éves évfordulója is. Ugyancsak 
zarándokutat szervezünk az 1998. augusztus 15-én Erzsébetvároson tartandó 
Nagyboldogasszonynapi búcsúra. Jelentkezés az egyesület székhelyén a félfogadási 
időben, vagy telefonon.    

<><><><> 
Hírek, információk  

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi örmény kolóniák részére. 

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira, gyűjtünk. 
• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. és 293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156. 
 Nyitvatartási rend: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 , csütörtök 12-17 óra  
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
     A fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
• Figyelem !! Augusztusban - Szent István napján - az egyéb rendezvények miatt 

a klubnap  elmarad !! 
• Az Örmény Önkormányzati Hírlevél 1998 májusi számában közölt alaptalan vádakra 

külön kiadványban fogunk visszatérni.  
  Erdélyi Örmény Gyökerek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak:   dr. Borszéki Béla,  Hanusz Gyula, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



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

 

Erdélyi Örmény  
Gyökerek 

Füzetek 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
időszaki kiadványa   II. évfolyam 1998/17. szám  

1998. július 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

 
Figyelem !! Augusztusban, mivel a harmadik csütörtök  Szent István napjára esik,  

az egyéb rendezvények miatt a klubnap  elmarad !! 
 

Naptár - július hó 
 
Nyár, a természet adja az ajándékait, e hónapban elsősorban a kenyeret, melyből a 
liturgiában Krisztus teste, ahogyan az örmény egyház is vallja a maga tanításában: 

 
"Élet kenyere, a halhatatlanság előíze, szent, kimondhatatlan, félelmetes Titok, 
aki leszállottál az égből, hogy az emberek élete légy, add nekünk élő és elevenítő 
ajándékodat, akik éhezők vagyunk és élvezhessük édességed. 

Uram, irgalmazz !" 
/néhai Kovács Géza ford./ 

Fogadja Krisztust mindenki az ő hite szerint ! 
dr. Sasvári László 

<><><><> 
Magyarörmények a sepsiszentgyörgyi zenei életben 

Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 1998 június 18-i rendezvényén 
 
Figyelmünk, mint szokás, előbb a hangzatos, a közismert nevekre, ezen személyiségek 
ténykedésére  szokott  terelődni.  Nem  téves  álláspont,  hisz  ők az adott pillanatban 
ősszegző, vagy épp ellenkezőleg, úttörő szerepet játszottak társadalmunkban. Így 
foglalkoztunk zeneéletünk kimagasló magyar-örmény egyéniségeivel, Viski Jánossal, 
Hollósy Kornélia zongoraművésznővel, de megemlékeztünk Jagamas Jánosról is, 
miként a hírneves festőművész - Hollósy Simon zeneszeretetéről. 
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Legalább ilyen fontos azonban a mindennapok zeneéletét felkutatni, megismerni, majd 
megismertetni, hisz ezek alkotják a közösségek, városok művészeti környezetét. 
Felmérhetetlenül hasznos elődeink cselekedeteit fölmérni, hisz példájuk lelkesítő 
tanulság: majd mindenkor a mainál sokkal szerényebb eszközökkel tudták megadni a 
művészeteknek az őket megillető rangot, az embereknek a művészi környezetet. 
Ténykedésüket nem a haszonelvűség, hanem az önzetlen lelkesedés vezérelte. Én ebben 
látom a követendő példák közül a legértékesebbet, ebben az irányban van a legtöbb 
pótolni, cselekednivalónk. Emelkedett gondolkodásmód, társadalmi szolidaritás, a 
szellem szuverén voltának vállalása nélkül társadalmunk nem egyéb emberek 
tömegénél.  
Erdély történelmi fejlődése során kivételesen kiegyenlített méretű települések jöttek létre 
és ezt az egyensúlyt csak az egyre fokozódó iparosodás bontotta meg. Ma, miután a 
folyton fejlődő társadalom mítosza megdőlt, újra felfedezhettük - igencsak "tudományos 
kutatások" révén - hogy az ideális település nem a metropolis, hanem a kis település, 
legkedveltebb üzlet nem a hipermarket, hanem a szomszédban lévő szatócsüzlet, hol 
nemcsak majdminden kapható, de ismernek mindenkit és ismerünk mindenkit. Az 
ember társadalmi lény, és nem bevásárló gép, vagy munkarobot. 
 
Több száz éve, 1871-ben egyformán nőttek a következő erdélyi városok: Szamosújvár-
5188, Erzsébetváros - 2650, Bereck - 4633,  Kolozs - 4319, Vízakna - 4225, 
Abrudbánya - 4108 /ki tudja pontosan ezek hol is vannak ?/, majd a székelyföldiek: 
Udvarhely -  4353, Sepsiszentgyörgy - 4354, Kézdivásárhely - 4427 lakossal. 
Nem idilli állapotról emlékezünk, hisz 1854-ben itt végezték ki Váradi Józsefet és 
Bartalis Ferencet, a Makk-féle (értelmetlen) összeesküvés két mártírját. De rövidesen 
megszületett a válasz a császári terrorra, létrejött 1859-ben a Mikó-kollégium, 
Háromszék legrangosabb iskolája. Alapítója gr. Mikó Imre, ugyancsak itt, Zabolán, 
született, ki páratlan adományaival rangot adott nemcsak Sepsiszentgyörgy, hanem az 
országrész kultúrájának. Kolozsvárott most az Erdélyi Múzeum Egyesület számára, 
melyet ugyancsak ő alapított, ajándékul adta a ma is Mikó-kertként emlegetett hatalmas 
parkot, mely immár igencsak beépítve fogadja látogatóit. A kolozsvári Magyar Tud. 
Egyetem létrehozása 1872-ben is nagy részben neki köszönhető. De nem volt egyedül, 
hisz 1879. szeptemberében özv. Cserey Jánosné, az imecsfalvi birtokosasszony 
megalapítja a Székely Nemzeti Múzeumot bőkezű adományával. Az intézmény ma 
ismert épületét 1910-ben tervezte Kós Károly, a hazai szecessziós építészet kimagasló 
egyénisége. 
A Múzeum 50 éves jubileumára 1929-ben Emlékkönyvet adtak ki, de ebben a helybeli 
zeneéletről egyetlen írást sem találunk. Domokos P.P. a csíki énekeskönyvekről, Kodály 
Zoltán a magyar zenében található pentatóniáról írt. 
Újabb 50 év múltán, 1978-ban jelent meg egy helybeli magyar szakos tanár terjedelmes 
tanulmánya 54 oldalon "Sepsiszentgyörgy zenei élete 1864-1944" címmel. 
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Figyelemmel kíséri a kezdet három legfontosabb rendezvényeit: az 1878-ban alakult 
Nőegylet, a Mikó-kollégium 1860-tól tartott estjeit és a Műkedvelők Egyesületének 
hangversenyeit. Valószínűleg terjedelmi okokból nem közli az összes rendezvény sorsát, 
sem azok műsorát, de a helybeli föllépők közül megemlít két nevet: a zongorista 
Lengyel Ilonát és a gordonkázó Fogolyán Lukácsot, kikről bizton állíthatjuk magyar-
örmény mivoltukat. Így máris felötlik előttem a ránk maradt feladat: a múlt század 
utolsó 40 évének alapos kutatása, a Sepsiszentgyörgyön működő magyar-örmény 
származású műkedvelő zenészek föllépéseinek megismerése céljából. Alig e munka 
elvégzése után alkothatunk pontosabb képet a kezdetekről. Sokkal jobban ismerjük, már 
amennyire a SORS megengedte, a Trianon utáni zeneéletet Háromszék központjában és 
annak magyar-örmény  vonatkozásait. 
 
Elsőként Keresztes Károly nevét kell megemlítenem. Dr. Osváth Kálmán 1928-ban 
Nagyváradon kiadott "Erdélyi Lexikon"-ja szerint Sepsiszentgyörgyön 1891-ben 
született, jelenleg sepsijárási szolgabíró, felelős szerkesztője a "Székely Nép" helybeli 
lapnak, a Mikó-kollégium jogtanácsosa. Zenei komponálással is foglalkozik: egy 
hegedűfantáziája megjelent a leipzigi Mayer cég kiadásában és "Álomvilág" című 2 
felvonásos daljátékát székely zenemotívumokkal szerezte." További kutatásaim szerint a 
jogászi végzettségű fiatalember 1920-tól igen fontos szerepet játszott Sepsiszentgyörgy 
zeneéletében. Bizonyítottan személyes kapcsolatban volt Bartókkal és Kodállyal és a két 
legnevesebb magyar zeneszerző hatása végigkövethető Keresztes Károly zeneszerzői 
tevékenységén. Az előbb említett „Frühling im Kriege-hegedűfantázia 1916-ban jelent 
meg Lipcsében, majd "Két kis székely daljáték" című kötete Sepsiszentgyörgyön látott 
napvilágot 1932-ben. Többi művei kéziratban maradtak és ez egyértelműen egy 
méltatlanul elfelejtett, korai vonulata az erdélyi magyar zeneszerzésnek: a fennhangon 
kijelentett, deklarált székely ihletésű klasszikus zeneművek megteremtése. 
Kórusai közül a "Háromszéki nóták" , "Kondorosi csárda" és "Hej, iharfa, juharfa"  
címűeket a Mikó kollégium Kórusa többször énekelte hangversenyeken. Kiemelkedő 
sikerű volt a főgimnáziumi kórus szereplése Budapesten, Debrecenben, hol a 
"Háromszéki nóták" komoly sikert arattak. 
A továbblépést a helybeli lehetőségek fejlődése biztosította: 1922-ben a Filharmonikus 
Zenekar, 1926-tól a Szimfonikus Zenekar - immár 40 taggal-, kiváló alkalom újabb 
szerzemények megírására. Hisz a Zenekar elnökei: Todicescu tábornok és dr. Fogolyán 
Kristóf főorvos, koncertmester és helyettes karmester: dr. Keresztes Károly. A karnagy 
Klicka József kapitány volt. Ők adták elő az "Andantinó-t a Hegedűverseny"-ből, 
következésképpen bizton állíthatjuk: Keresztes Károly kompozíciói között egy 
hegedűverseny is szerepelt. 
Az említett zenekar létrejötte után sorban jelentek meg a Keresztes Károly 
szerzemények a helybeli zeneszerető közönség előtt: Székely Szimfónia (1925), Siculia-
nyitány (1929), az előbb említett "Álomvilág" két felvonásos daljáték 1928-ban, majd 
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egy év múltán "A fonóban szól a nóta"- melyet kis székely operaként is emlegettek-. Ez 
utóbbinak sikerét több éven át való újabb-újabb bemutatása bizonyítja. Végül 1933-ban 
Nyírő József "Júlia szép leány” című balladáját zenésítette meg és bemutatóját is 
vezényelte. 
Honnan ismerte dr. Keresztes Károly a székely népzenét? A kolozsvári Ellenzék c. lap 
1931. november 21-i számában olvastam azon, dr. Keresztes Károly által 
Sepsiszentgyörgyön rendezett koncertről, melyen "10 év népzenei gyűjtésé"-t mutatta 
be. Műsoron húsz mű szerepelt, előadók Györbíró Panni (Szemerja), Bedő Gábor (VI. 
o. kollégista), Vargyas Erzsi és Kádár Ernő (Sepsiszentkirály), Varga Róza 
(Sepsibesnyő) voltak. 
Tehát dr. Keresztes 1921-től gyűjtött magyar zenei folklórt Háromszéken. De 
mindennek alig maradt nyoma, mert a II. világháború végén ártatlanul legyilkolt ügyvéd 
hagyatékát az őt környező érdektelen emberek széthordták. Megpróbáltam felkutatni 
1990 nyarán a fenti szereplőket. Vargyasi Erzsit  valóban Sepsiszentkirályon sikerült 
megtalálnom, de a föllépés tényén kívül már alig emlékezett valamire. 
Dr. Keresztes Károly hegedűművészként is vezető szerepet vitt a két világháború között 
Sepsiszentgyörgyön. Tudását leginkább játszott repertoárján keresztül mérhetjük föl: 
Mendelssohn e-moll hegedűversenye, vagy Bach kettősversenye, melyet Wutschi 
Alfréddal együtt játszott 1938-ban, a Klinger-zenekar kíséretében. Kamaramuzsikusként 
Beethoven, Mozart, Handel, Bach, Viotti, Rubinstein műveit szólaltatta meg. A 
sepsiszentgyörgyi szimfonikus zenekar hangversenymestere, jogász létére, meghatározó 
zenei egyénisége volt Háromszék legfontosabb városának. 

Mindezek mellett 
még jutott idő, erő, 
akarat a zártkörű 
muzsikálásra is: 
szerdánként 
találkoztak, miként 
láthatjuk  egy 
korabeli fotón: Zay-
zon Ferenc és 
felesége, dr. 
Fogolyán Kristóf és 
felesége, Dániel 
Viktor, Dr. Keresztes 
Károly és testvére 
Dr. Keresztes István, 

aki fuvolistaként jeleskedett. 
Dr. Fogolyán Kristóf és Dr. Keresztes Károly voltak Bartók sepsiszentgyörgyi 
hangversenyének létrehozói, melyről már annyi írás, emlékezés jelent meg. 
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Megemlítendő, hogy már 1922 februárjában felmerült egy itteni Bartók-hangverseny 
lehetősége, mely ez év októberében majdnem sikerült is. Ekkor Dohnányi, Bartók, 
Telmányi Emil (!), Sándor Erzsi jöttek volna négy hangverseny keretében a tél folyamán 
Székelyföldre. "A jegyek ára, miután nem üzleti vállalkozás, a legszükségesebb 
kiadások és a művészek tiszteletdíjának egyszerű felosztásához fog igazodni." (Egy jegy 
ára mindössze 30 lej lesz = a "Székely Nép" egyhavi előfizetési díja). A november 3-ára 
tervezett hangverseny elmaradt, okát valószínűleg a beutazási vízum nehézségeiben 
találjuk. Ezen akadály évekig elzárta Bartókot Erdélytől. Végül, 1927. tavaszán a 
véletlen mégis Sepsiszentgyörgyre hozta a zongorista-zeneszerzőt. Történt ugyanis, 
hogy erdélyi kőrútján, Nagyvárad és Kolozsvár után, február 21. hétfőn Brassó felé 
indult, hol aznap este a Honterus - aulában tartja hangversenyét. Következő koncertje 
Marosvásárhelyre volt tervezve, február 22-re, de Bartók megbetegszik, mégpedig az 
akkor rémisztő hírű spanyolnáthában. Eznap a helybeli muzsikus, Viktor Bickerich 
meglátogatva Bartókot a Corona szállóban, ágyban fekve találta őt. Valamiképp e hír 
eljutott Keresztes Károlyhoz, aki elfogadott, elismert muzsikusként a brassói 
szimfonikus zenekarban is közreműködött a korábbiakban. Szerdán, február 23-án, a 
már említett sepsiszentgyörgyiek zárt körében fölröppent a hír Bartók állapotáról. 
Közben Bartók számtalan levelet, táviratot küldött Marosvásárhelyre, Temesvárra, 
hangversenyeit átütemezendő, reménykedve a gyors gyógyulásban. Pénteken, kissé 
jobban érezte magát, így elment Karl Heinz Schuller erdélyi szász "csodagyermek" 
meghallgatására, feltehetőleg a helybeli Klingsor-hangversenyrendező iroda fölkérésére. 
Így jött el a szombati nap, február 26-a, amikor Dr. Keresztes Károly és Dr. Fogolyán 
Kristóf meglátogatta Bartókot és felajánlotta neki a megfelelő orvosi ellátást, és javulása 
esetén - a már lemondott többi hangverseny helyett -, egy sepsiszentgyörgyi 
hangverseny lehetőségét. Bartók elfogadta az ajánlatot, hétfőn utána jöttek és Dr. 
Fogolyán autójával, "egy kapcsolós Ford"-al, miként emlékeztek a tanúk, Dr. Keresztes 
Károly házához vitték. Az épület Kós Károly tervei alapján  készült, méltó lakhelye volt 
Bartóknak.  
A fentiekre, és a lehetséges apróbb részletekre 1981. július-augusztusában jöttem rá, 
amikor  /szerencsés véletlen/ az említett csodagyerek meghallgatásán résztvevő 
Bartókról olvastam a "Brassói Lapok" hasábjain. Egy hónapnyi kutatás után, papíron 
igazoltnak láttam föltevésemet: a Bartók hangverseny Sepsiszentgyörgyön valójában 
március 3-án és nem március 2-án történt, mint említi az eddigi összes forrás. 
Előzetesen, közvetítők útján megegyeztem Dr. Fogolyán Kristóffal, aki először azzal 
utasított el: "már rég mindent megírtak erről !"- hogy amennyiben akár egyetlen olyan 
kérdést tennék föl, melyről már nyilatkozott, akkor azonnal fölállok és elmegyek. Végül, 
két és fél órás beszélgetés lett belőle, sőt más tanúk felé is irányított: Dr. Kabay Gábor, 
Benedek János, helybeli lakosoknak beajánlva engem. A tanulmányt megírtam még 
akkor, de megjelenésére újabb kilenc évet kellett várnom: a "Magyar Zene" 3/1990. 
számában látott napvilágot. 
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Dr. Keresztes Károlyt Gyergyószentmiklóson 1944. szeptember 9-én kora reggel, 
amikor autójába akart szállni, egy eddig- és valószínűleg örökké ismeretlen "hős" 
agyonlőtte. Egyesek emlegették a nacionáléját, mások "partizán”-nak nevezték a tettest. 
Keresztes családot nem alapított, így hagyatékának (vélt) értékesebb darabjait 
házvezetőnője, "emlékbe" magával vitte. A többi .... por és hamu. 
Elkerülhetetlen az életmű pusztulása ügyében a másik magyar-örmény zeneszerzővel, a 
kolozsvári Csiki Endrével egyszerre említeni Dr. Keresztes Károlyt is. Itt is, ott is az 
esztelen háború mindent elpusztított. De amit még megmenthetünk, hangversenyeik 
sorát, esetleg fennmaradt sajtóbeli írásait kötelességünk összegyűjteni és újraközölni. 
 

Fancsali János 
 zenetörténész 

Magyarországi Örmények társadalma 
(Elhangzott a Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Csongrád Megyei 

Klubjának találkozóján) 
 
A betelepülők státuszának változásai 
 
XVII. században Apafi Mihály fejedelem idején szüksége van az örményekre az 
államnak s az egész társadalomnak, Erdély népességének pótlására s a kereskedelem 
fellendítésére. Ezért kiváltságokat kapnak. Hoznak magukkal némi tőkét, szakismeretet, 
kapcsolatokat. Anyanyelvük örmény, román szavakkal keverve, ez meglátszik neveiken 
is. Nemzettudatuk örmény, vallásuk keleti örmény (gregoriánus). 
Társadalmi tagozódásuk hiányos: általában kereskedő-iparos emberek, földműves réteg 
nincs, földbirtokot egyelőre nem szerezhetnek. Számuk kezdetben 8-10.000 fő: a nagy 
népszaporulat és folyamatos bevándorlás miatt nő. 
 
XVIII. század Habsburg uralkodói alatt a (főleg marhákkal való) kereskedelem nagy 
hasznot hoz nekik és az udvarnak adójuk révén, ezért kedvezményeiket megerősítik, 
"külön jogállású csoportot" képeznek. Ez konfliktust okoz a konkurenciával (szászok), 
illetve a többi renddel, azért mert azok féltik a kiváltságaikat. Elismerik a római pápa 
főségét; vallásuk örménykatolikus. Hivatalos irataikat örményül vezetik, de megtanulják 
az országban beszélt nyelveket (többnyelvűség állapota). Lojálisak a befogadó államhoz, 
identitásuk örmény. A század végétől megnyílnak számukra az állami hivatali pozíciók. 
Társadalmuk differenciálódik: a meggazdagodott nagykereskedők a Dél-Alföldön 
birtokokat vásárolnak, nemességet kapnak (mintegy 3-4 tucat család). Összlétszámuk 
mintegy 15.000 fő, a korszak végére stagnál a növekedés. 
 
A napóleoni háborúk utáni korszakban  mint polgárosodó elemek támogatják a reformer 
liberális nemességet. Korábbi "külön jogállásuk" ellényegtelenedik, családi és egyéb 
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kapcsolataik szorosan kötik őket a magyar polgársághoz és nemességhez. Az örményt 
egyre inkább már csak egyfajta üzleti nyelvként használják egymás között. 
A gazdagabbak betagozódnak a magyar nemességbe, a középréteg pedig a lakhelyének 
megfelelő városi polgárságba. Leszakadók meglehetősen kevesen vannak, és társaik 
segítik őket (segélyegyletek, árvaházak, ösztöndíjak a továbbtanuláshoz). Megnyílnak 
számukra a vármegyei hivatali pályák. 
Gyermekeik az elemi elvégzése után együtt tanulnak és kapcsolatot alakítanak ki a 
társadalmi rétegüknek megfelelő más (főleg magyar) etnikumokkal. Anyanyelvi szinten 
megtanulnak magyarul, a magán és főleg a vallási életbe szorul vissza a nyelv. A vegyes 
házasságokban született utódok nem tanulnak meg örményül. Az erdélyi örmény 
katolikus egyházközségektől távolabb élőket római katolikus vallásúnak keresztelik. 
A kereskedelem átstrukturálódik, elvesztik korábbi pozícióikat, a gazdagabbak főleg 
földbirtokaik jövedelméből élnek. 
 
Az 1848 évi fordulat után  az eseményekben való aktív részvétel miatt többeket 
bebörtönöztek, eltiltottak a közpályáktól, vagy önkéntesen vállaltak passzív 
rezisztenciát. Jelentős kár keletkezett a harci cselekmények következtében a két nagy 
örmény városban, és az ott lakók tulajdonában (főleg Erzsébetvárosban). 
 
Dualizmus kor 
A liberális nemességbe betagozódva, azzal együtt áramlottak be politikai, 
államigazgatási, értelmiségi pozíciókba. 
Népmozgalmak: nincs adat arról, hogy magyarországi örmények egyáltalán részt vettek 
volna a kivándorlásban. Belső vándorlás annál inkább jellemezte az örményeket: ősi 
településeikről egyrészt erdélyi nagyvárosokba (Kolozsvár, Brassó, Marosvásárhely), 
másrészt a fővárosba és egyéb központokba (Nagyvárad, Temesvár, megyeszékhelyek) 
költöztek. 
A korszak végére az örménység már teljesen asszimilálódott a magyarsághoz, annak egy 
etnokulturális (néprajzi) csoportjává vált. Magyar örményeknek tekinthetünk a 
korszakban mintegy 12-15.000 magyar ajkú embert. 
 
Az  I. világháború után Erdély elcsatolásával az örmények nagyobb része határainkon 
túlra került. A tisztviselők általában nem tették le az esküt a román államra és 
elvesztették állásukat. A román kormány ha lehetett a magyar földbirtokosok javára 
hajtott végre földreformot, így az örmények e része is megindult a lecsúszás felé. Sokan 
Magyarországra költöznek, Budapestre kerül az örmény közélet központja. Néhányan 
magas pozícióba kerülnek, de a többség a középosztály sorait bővíti. 
Örményül már szinte senki sem tud, és az örmény identitás eltűnik a hétköznapokból, 
"hobbivá" válik. Néhány tucat Törökországból menekült "igazán" örmény család is 
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Magyarországra kerül, egyszerű iparosként stb. dolgoznak; meglehetősen kevés szál fűzi 
őket a "magyar-örményekhez". 
A két világháború között megszakadnak az utolsó szálak is a magyar-örmények között. 
Lényegében a rokoni szálak maradnak meg úgy-ahogy. 
 
A II. világháború után ellehetetlenedik a polgári rétegek helyzete a régió összes 
országában. Szinte teljes az elitváltás, legfeljebb a szakértelmiség és a kultúra korábbi 
képviselői maradhattak meg. Az államosításokkal sokan elvesztik egzisztenciájukat, 
mások kénytelenek végzettségüknél alacsonyabb munkakörben elhelyezkedni. Számos 
példa akad arra, hogy az államrendőrség erőszakkal (elfogatás, vallatás, verés) veszi el 
az örmények magántulajdonát (ékszerek, stb.). A kommunista rezsim elnyomta a civil 
és a vallási életet, így az "örménykedésnek" nem maradt színtere. A mesterséges 
népmozgások miatt Szamosújvár és Erzsébetváros teljesen elveszítik örmény jellegüket. 
A román állam kedvezni próbál az örményeknek, hogy leválasszák őket a magyarokról, 
azonban a homogenizálás jegyében nem nyílik lehetőség a romántól eltérő kultúra 
ápolására. 
Az ambiciózus örmény családok fiataljai Magyarországra illetve nyugati országokba 
(USA, Németország) költöznek, a maradókra általában a lefelé egyenlősítés vár. 
Az örménykatolikus hitközségek rohamosan vesztik híveiket, az erzsébetvárosi és 
csikszépvizi templomok pap nélkül maradnak a korszak végére. Magyarországra az 
örmények újabb (bár kicsi) hulláma érkezik a Szovjetunióból. 
A szocializmus bukása és a rendszerváltozás nagy lökést ad az örmény  identitás 
újraéledésének. A 70-es évektől felélénkül a klub-élet, majd a húszadik században 
érkezők a magyar-örményekkel közösen Kisebbségi Önkormányzatokat alakítanak 
Magyarországon. Ezzel megteremtődnek az örmény kultúra ápolásának szervezeti és 
anyagi feltételei. Kéthetente megjelenik az Országos Örmény Önkormányzat kiadásában 
az "ARARÁT" című lap, mely magyar és örmény nyelven szól olvasóihoz; zömmel 
jelenlegi társasági eseményekről, örmény nyelvtanfolyamról olvashatunk, rendszeresek 
lesznek az örmény katolikus misék az Orlay utcában. 1997-ban pedig megalakult az 
"Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület", amelynek elnevezése is mutatja hogy 
a kötődésük rendkívül összetett: az örmény identitás mellett nagyobb szerepet játszik az 
erdélyi származás (ez persze nem vonatkozik a húszadik században betelepültekre). 
Erdélyben Magyar-örmény Baráti Társaság alakul, megindítják az Arménia "új 
folyamát". A Regátban élő és román kultúrát felvevő örményekkel azonban nem mindig 
sikerül megtalálni a közös hangot. A magyarországi örmények azonban kitűnő  
kapcsolatot alakítanak ki Erdélyben maradt társaikkal. 
Mindez azt jelzi, hogy a harmadik évezredre sem tűnik el ez az érdekes színfolt a 
Kárpátmedence palettájáról. Több százezer magyar ember ősei között találhatunk 
örményeket, sokszor nem is tudnak ennél többet maguk az illetékesek sem. Vannak, 
akik csak a nevükben őrzik ezt az örökséget. 
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Tóth K. József 
Szeged 1998. április 

<><><><> 
Zárszó 

(Vákár Tibor: Székelyföld építésszemmel című könyvének epilógusa)  
 
Erdély területén a magyar, román, székely, szász vagy a maroknyi örmény, bolgár, 
zsidó, cigány és sok más nép fia-leánya századokon át egymás mellett, egymásra utalva 
élt s él jóban-rosszban. Ott, ahol mindnyájuk számára azonos a hegyek fenyvese, a 
völgyek virága s a természet gazdagsága. Bár ha nyelvük más is, megértik egymást, 
hiszen Erdély mindenkori szellemisége testvéri és emberi. A Hargita körül 
ilyeténképpen szűkebbre vonva a Kárpátok koszorúját, hasonló egység kicsiben a 
Székelyföld világa. Az a világ, ahol a testben-lélekben is zárt Gyergyó-Csík 
földrajzának egyesítő tudata, "Csíkországnak" nevezte magát. Ahol az Orbai-, Sepsi- és 
Kézdiszék "bőcsködéssel" állította, hogy "Háromszék nem aluszik !" Ahol a zágoni 
Mikes, a körösi Csoma, az apáczai Csere szelleme mellett Maros-Torda a Bolyaiak 
lángelméjével a világ élén járt. Mintha Svájc tükörképe lenne Transsylvania, hiszen a 
föld egésze, az "erdőkön túli terület" már 1544-től a vallási türelem, a vallásszabadság 
földje lett és volt akkor, amikor Európában még dúlt a vallásháború. 
 
A táj, a földrajzi egység kialakítja a maga közös kultúráját: Erdély a maga sajátját, a 

Székelyföld embere is a magáét. A 
testvéri össze-tartozandóságot is 
azonos erők alakítják. A vihar, a 
hótorlasz, mely az esztenát és a 
csobán kunyhóját éri, a mentésben 
emberi összefogást követel. A 
vadkan vagy vérmedve éhségében, 
dühödt támadásában nem válogat, 
ki az, aki útjába akad, s mely 
nemzet fia. Az erők, melyek a föld 
statikáját megszabják és a kövek 
épületté állítását lehetővé teszik, 
mind egyek ! 
 
A természet szépsége, a művészet 

és a tudomány nem egyeseké: mindnyájunk értéke ! És így kultúránk forrása a kőbe írott 
emlék is. Erdély várai, kastélyai vagy a Székelyföld tájai, a templomok magasba törő 
tornyai és árkádok ívei éppúgy mindannyiunké, mint a zsindelyes, a dránicafedésű 
kicsiny székely házak. 
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Állnak a kárpáti hegyóriások. Állnak a Székelyföld erődtemplomai. Ki tudja, hogy 
köveiket kik hordták össze, kik öntötték mésszel erőddé, oltárrá, várrá egybe. Magyar, 
szász vagy román kezek ..? Számít az emberi alkotásnál a személy vagy az összekötő 
anyag molekulája ? A végeredmény a döntő ! 
Szeressük tájainkat, és becsüljük kőbe írott emlékeinket ! A történelmet, ahol ezek lettek 
és nőttek, hajdani és mai kezeket, melyek azokat alkották és alkotják ma is. E föld 
légköre s természeti adottsága, ősi kultúrája - legyen az Brassó havasain vagy a Székely-
medencében- az emberiség közös kincse, és így a mi értékünk is. 

Budapest 1987. augusztus  
Vákár Tibor   

 „Jókai négy felköszöntője” 
 
"Jókai Mór 1885. évi február 1-én Kolozsvárra utazott, az Aranyember bemutató-
előadására. 
A Magyar Polgár című hírlap számára gyorsírással leírtam Jókainak minden szavát, 
melyet a megérkezésétől kezdve elutazásáig mondott. Leírtam azon szavait is, melyeket 
a díszebéden mondott a Bélmonostor utcai redoutban, abban az épületben, hol az Uniót 
kimondták.  
Nekem öröm volt ez: Jókai éppen gyorsírónak való szónoknak született. Szép magas 
alakjával kimagaslott a vele együtt ülők sorából, élénk, kék szemeiből jóságos tekintet 
áradt, hangja pedig annyira érces csengésű volt, hogy azt mindenki meghallhatta. 
Emellett előadása nyugodt, mérsékelt volt s bár mindenik felköszöntőjét rögtönözte, 
azok mindenikében aranyos kedélyének humora csillogott annyira, hogy a díszebéd 
közben el is nevezték Aranyembernek.  
A díszebéden elmondott négy felköszöntőt, amit gyorsírással feljegyeztem. Az első 
pohárköszöntőben a város polgármesterének, a harmadikban Szász Béla egyetemi 
tanárnak felköszöntőjére válaszolt, a másodikat és negyediket a jelenlevő közönségnek 
minduntalan felhangzó kívánságára mondotta.  
Amint az első felköszöntőt leírtam, a gyorsírásból rögtön átírt szöveget gyorsan a 
nyomdába vitték, ott kiszedték s beillesztették a már kész és nyomásra váró lap utolsó 
hasábjába a Jókairól szóló tudósítás folytatásaképpen. Rendes idejében, esti 5 órára 
/mikor a díszebéd még javában folyt/ a lap már meg is jelent. Az első példány 
természetesen Jókai kezébe került, ki elámult ezen valóban amerikaias gyorsaságon. A 
leleményes szerkesztő munkámat honorálni akarván, azt a kérést intézte hozzám, mit 
kívánok munkámért. Én tiszteletdíjul azt kértem, legyen szíves bemutatni Jókainak. 
Ajtai K. Albert szerkesztő még a díszebéden bemutatott s a nagy író kézszorítással 
fejezte ki megelégedését.  
A Petőfi-társaság egyik díszebédjén láttam évek multán utoljára Jókait. Én nem mertem 
megismerni, ő azonban emlékezett, hogy én voltam a kolozsvári gyorsírója. Nekem ez 
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jól esett, mert meggyőződtem arról, hogy a nagy író nemcsak arra tud visszagondolni, 
ami nem történt meg, hanem arra is, ami megtörtént." 
       

/Részlet Dr. Gopcsa László: Emlékezések 
       című könyvéből. Budapest, 1925./ 

 
<><><><><> 

 
Khacsadur velencei örmény lelkész erdélyi küldetése   

 
1715-ben meghalt főt. Verzarescul Oxendius, Erdély örmény püspöke, s az erdélyi 
örmény papok reménykedtek, hogy közülük nevezi ki a pápa az örmény püspököt.  
1719. május havában Thodorovics Mihály szamosújvári örmény lelkész is arra gondolt, 
mikor Velencébe érkezett, hogy mint püspökjelölt tér vissza hazájába. Részt vett  május 
3-án a templom búcsúján és elbeszélgetett a mechitarista rend főpapjával, Szebasztiai 
Bedroszjánnal, aki a Római  úti célja iránt is érdeklődött.  
Thodorovics Mihály állítólag arra kérte a pápát, hogy minél hamarább küldjön Erdélybe 
püspököt, mert az erdélyi örményeknek nincs püspökük. Erre a pápa azt válaszolta: 
egyelőre van nekik (latin szertartású) érsekük, de majd gondoskodik arról, hogy az 
örmények ne maradjanak püspök nélkül. Thodorovics Mihály Velencén keresztül ment 
Rómába, Erdély püspöke kérésére. Velencében ajánló levelet kapott Khacsadur 
lelkésztől 1719. január 12-iki keltezéssel, amit magával vitt Szakripante kardinálishoz. 
A kardinális úr 1719. március 11-én levelet írt Khacsadur lelkésznek, hogy azonnal 
menjen Gyulafehérvárra.  
Thodorovics nagyon szeretett volna Khacsadurral utazni Bécstől Szamosújvárig. Sajnos 
nem tudta utolérni, mert Khacsadur lelkész, Lázár mechitarista szerzetessel együtt, már 
május 11-én Bécsben volt és mindketten június 7-én Gyulafehérvárra érkeztek.  
A két küldött szeptemberig befejezte Gyulafehérváron a tárgyalásait, amin részben 
liturgikus és dogmatikus kérdéseket érintettek, például: a megtért örmény katolikusok 
magukat római katolikusoknak nevezhetik, vizet vegyítenek a szentmisék kelyhébe, a 
pápa nevét tisztelettel említik stb.  
 
Khacsadur lelkész Szamosújváron       
 
Mechitár megörült annak hallatára, hogy Gyulafehérvárra érkeztek. Már nagyon 
aggódott, hogy hónapok óta nem kapott semmi hírt felőlük. Az első levél 
Szamosújvárról érkezett 1719. szeptember 4-iki keltezéssel.  
Lázár atya leírása szerint szép látványt nyújtott az újonnan épült Szamosújvár, 200 
örmény családdal és összesen kb. 1000 személlyel. Volt egy idős lelkészük, Budakhján 
Lázár, aki ágybafekvő beteg volt. Így a két velencei atya tevékenykedhetett: misékkel és 
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betegek látogatásával. Rövid időn belül nagyon megkedvelték a hívek a két lelkészt, és 
könnyhullatás közt engedték el őket. De vigasztalásul két lelkészt ígért Khacsadur atya, 
Mechitár apát szerzetesei közül, akik  eljönnek közéjük. 
 
A szamosújváriak két levele 
 
Nem nehéz elképzelni, hogy miután megismerkedtek a szamosújváriak Khacsadur 
atyával és írásaival, nem késtek levéllel kérni Mechitár atyát, hogy küldjön valakit 
közéjük. 
Az első levél így szólt (örmény nyelven!):  
"Mi Gherlán élő papok, az Egyház főgondnoka és a város tizenkét Vezetői. Mindenek 
előtt a szentelt kezedet és az atyáid kezeit csókoljuk. Kérjük, hogy Téged és a tieidet a 
Mindenható veszély nélkül és állhatatosan tartson meg az Isten dicsőségére és a mi 
javunkra. Hallottuk a Főtisztelendő Khacsadur Atyától, hogy atyáid eljárnak az 
Örményekhez, hogy hírdessék Isten Igéjét és az igazságot. Mi is örmények vagyunk és 
az igazság gyermekei, jóságodhoz fordulunk, hogy amint Khacsadur teológus Atya 
megígérte, két atyáidat méltasd minél hamarabb hozzánk elküldeni. Felőlünk a mi 
áhítatosságunkról és a mi tehetségünkről biztos mesélhetett Khacsadur Atya és a 
szeretett fiad, Lázár Atya, akik jól tudják, hogy milyen fogadtatásban részesítettük 
Őket. Mi ezen tól is készek vagyunk tisztelettel és teljes ellátásba részesíteni a 
küldötteket. Nem akarunk fölöslegesen dicsekedni, és csak azt szeretnénk, hogy akik 
bennünket szemükkel láttak, azok meséljenek méltóságodnak. Hagyjuk a hosszú 
beszédet, mert az okosoknak kevés is elég. Feltekintve méltóságodra és a sok sikerre, 
először a szellemi, azután az anyagi javak szerint, áhítattal csókoljuk a te szent kezedet 
és az atyáékét, átadjuk magunkat és az egész városunkat a ti szent imáitokra; 
maradunk: én L(ázár) pap Budakhján Főesperes és az erdélyi örmények Vikáriusa; én 
Nerszesz pap Agopjánc; én Mihály pap Thodorovics (örményül De Minász Toroszján); 
én Agopsa Khacsik főgondnok; én szamosújvár Bírója, Toder Salamon(jan) az én 
tizenkét nemeseimmel.  
(Kelt) Gherlán, AD (= Anno Domini) 1719. szeptember 28-án." 
 
A második levél 1720. január 30-án kelt, mivel az első levél után a Vikárius, Lázár 
Budakhján Főt. meghalt. Ez alkalommal még inkább rászorultak Mechitár segítségére. 
A levél bevezetése után így esedeztek: 
"Nagyon kérjük atyaságodat, Apát Atya, hogy a jó pásztorként legeltess bennünket 
hittudásoddal, hogy egy nyáj legyünk mi is, és tanítsd meg a katolikus hitvallást és az 
igehirdetés tanát, mert nagyon gyarlók lettünk lelkileg ..... Nagy reménnyel kérjük 
méltóságodat, Apát Atya, hogy ha akarod a Khacsadur Atyát küldjed hozzánk, és vele 
együtt egy papot, hogy tanítson bennünket és gyermekeinket. Ha pedig Khacsadur Atya 
nem akarna jönni hozzánk, akkor kérjük méltóságodat, hogy bennünket ilyen szegényen 
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ne hagyjon, és küldjön el papokat, akik latinul is tudnak és örményül prédikálják 
nekünk a hitet, mert nekünk nagyon fontos a vallástan." 
  
A szamosújváriak két megható levele bizony meghatotta Mechitár apátot. Nem csak 
Khacsadur atya tájékoztatása, hanem még Rómából a Propaganda Fide értesülései is 
arra kényszerítették, hogy döntsön. A végén úgy határozott, - mivel Khacsadur Atyát 
lehetetlen volt elküldeni -, hogy Szebasztia (város) püspökét kérte meg Emmanuel 
Atyával együtt erre a misszióra. Ezt szívesen elfogadták. A püspök megígérte hogy az 
utazási költségeket saját maga fogja fedezni.  
Mindezt a "Gherlai hívek"-hez intézett levélben 1720. május 13-án írásba foglalta.  
 
Hadd tegyünk itt egy kiegészítést. Nem áll rendelkezésünkre most adat, mely 
tájékoztatna a küldöttek utazásáról. .......Szongott Kristóf Szamosújvárról írott  művéből 
tudjuk, hogy 1721-ben Thodorovics Mihály lett a szamosújvári plébános és az 
örmények vikáriusa (püspöki  helynöke)! 
 
P. Fogolyán Miklós Lukács kézirata alapján sajtó alá rendezte 
 
       dr. Sasvári László       
 

<><><><> 
Beszámoló az 1998 június 18-án tartott klubdélutánról 

 
Kedves Barátom ! 
 
A júniusi összejövetelünkön sajnos ismét nem üdvözölhettünk körünkben. Ezért 
megpróbálok beszámolni arról, hogy milyen sok  újat és szépet láttunk-hallottunk. 
Háziasszonyunk, dr. Issekutz Sarolta a tőle megszokott közvetlen hangon üdvözölt 
mindenkit, majd beszámolt a már megtörtént eseményekről és részben ismertette az 
eljövendőket. 
Május 29-én megnyitottuk Vákár Tibor építészmérnök, festőművész életmű kiállítását. 
Családias ünnepség keretében köszöntöttük fel a művészt 90. születésnapján. Jó volt 
hallgatni azt a pár keresetlen szót, amellyel megköszönte és még felemelőbb volt 
beszélgetni ezzel a nem mindennapi emberrel. 
Visszatérve a klubhoz, Fancsali János kalauzolásával megismerkedtünk a magyar-
örmények szerepével a sepsiszentgyörgyi zenei életben és egyúttal áttekintettük egy 
kissé Erdély pezsgő kulturális mozgalmait is. Az előadás szövegét elolvashatod majd, de 
Mendelssohn csodálatos A-moll hegedűversenyének részletét nélkülöznöd kell. 
Ezután valódi különlegességben volt részünk. A Fővárosi Örmény Önkormányzat 
támogatásával Major Balázs, az Antiochia 97 expedíció egyik tagja, az ELTE Arab-
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Régészet-Történelem szakos hallgatója felkereste Kilikiát az Antiochia 97 expedíció 
tagjaként és térképek, valamint diaképek segítségével be is mutatta az örmény 
hadépítészet megmaradt emlékeit. A kilikai Örmény Királyság területén levő 
helységekben a X-XIII. századból maradtak fenn várromok, Antiochiában 1206 után 
Neghirben volt az Örmény Királyság legdélibb határvára. Különleges élmény volt térben 
és időben ilyen messze kalandozni és felfedezni az örmény, valamint az oszmán, 
keresztes és bizánci építészeti emlékekben az egymásra ható stílusjegyeket. Az pedig 
nagy öröm volt, hogy mindezt egy, a  szakma szeretetétől áthatott fiatalember ismertette 
meg velünk. 
Sarolta asszony beszámolt az Egyesület Csongrád Megyei Klubja  szegedi kiállítása 
június 13-án történt megnyitásáról is. Miután a Tisza Rádió jóvoltából sokan tudtak az 
eseményről, népes közönségnek örvendhettünk. Dr. Issekutz Sarolta nemcsak 
megnyitotta a tárlatot, hanem egy rögtönzött "tárlatvezetéssel" mintegy be is mutatta a 
magyarörmények történetét. Így aztán a közönség nemcsak nézte, de látta is a tablókon 
kiállított történeti emlékeket, családfákat, képeket. A megnyitó hangulatát emelte 
Flórián Antal színművész, az Egyesületünk Csongrád megyei Klubjának elnöke, aki 
Kányádi Sándor: Örmény sírkövek c. versét adta elő. A megjelentek között ott volt a  
szegedi Önkormányzat Kisebbségi tanácsnoka, a Csongrád Megyei Klub több tagja és 
más kisebbségi csoporthoz tartozók is. Ehhez a témához tartozik, hogy a Vákár féle 
kiállítási anyag már útra kelt Gyergyószentmiklósra  és a szegedi is elindul majd 
Erdélybe. 
Ezek a száraz tények, de az ilyen, estébe nyúló délutánok hangulatát nem tudom Feléd 
közvetíteni. Ahhoz ott kell lenni, hogy az ember a bőrén is érezze az összetartozás 
melegét. 

Budapest, 1998. június           
Szeretettel üdvözöl 

Ilona    
<><><><><> 

 
 

 
Lászlóffy Aladár 

Ex cathedra 
 
Uram, adj józanészt, erőt: 
meghallgattam egy tévedőt 
s ilyenkor élesül belém 
milyen nagyon nincsen remény. 
 
Hisz mindent biztosan tudott 

és mindenki mindent tud ott 
ahol értelmezett szavad 
szerint szabad a nemszabad. 
 
Hallgatom vallások szavát, 
amint dárdával üti át 
egymás miatt a mennyeket 
s csak intenék: no menjetek! 
 
Hallgatom a nagy tudományt: 
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hol téved, hol csak csöppet árt, 
hol titkolózik, botladoz 
vagy győzelmes bajokat hoz. 
 
Hallgatok egy emlékezőt, 
ki mindenről meséket szőtt. 
Meghallgatok még valakit, 
ki éppen múltat alakít 
 
s megértem: jelen sem lehet, 
mert ilyenek az emberek, 
s hála, hogy ilyenek vagyunk: 
hogy hihetünk és tudhatunk. 
 
Uram, adj józanészt, erőt 
meghallgatni a tévedőt... 
Ülök padomban hallgatag, 
mert téged is hallgattalak. 
 
Csak azt ne add, ne én legyek, 
ki józanészként tévedek 
ki végül csak kedvetlenül 
egy szakadék padjában ül, 

 
melyet Egyiptom óta ás  
a Vörös-tenger-rohanás, 
a menekülés ingere, 
hogy én menjek, ne Te gyere, 
 
amelyet Róma sem tudott  
megoldani sem itt, sem ott,  
sem máglya, láger, Moszkva sem 
s még ma is mélyül itt velem 
 
e hely, honnan kiálthatok,  
Uram, hogy kíváncsi vagyok, 
Uram, s így tévedő leszek 
nem boldogok az emberek, 
 
de engedd még a szenvedést: 
forgassuk még bennem a kést, 
mert amíg fájdalom ragyog,  
bizonyosan addig vagyok, 
 
és hihetek és tudhatok. 

 
<><><><><> 

 
A SZAMOSÚJVÁRI SZÉKESEGYHÁZ ALAPKŐLETÉTELÉNEK 250. 

ÉVFORDULÓJA 
 

"Örvendj Szentegyház, mert Krisztus, a mennyek Királya megkoronázott téged 
keresztjével és falaidat magasztos dicsőséggel díszítette." /Örmény himnusz/ 

Lelki öröm napja ez Szamosújvárnak s gondolom Erdély minden lakosának. különösen 
az itt lakó örményeknek, akiknek őseik évszázadokkal ezelőtt Örményországból, 
Aniból, a ragyogó fővárosból jöttek. Ezen az áldott földön szívesen fogadták őket, ők 
pedig kiérdemelték az erdélyi fejedelmek kegyét és rokonszenvét. A nagynevű 
Verzereskul Oxendius püspök 1700-ban engedélyt kapott Lipót királytól, hogy a 
Szamosújvári vár közelében felépíthesse Örményvárost, amelyet örményül 
Hájákhághkákh-nak, latinul Armenopolis-nak neveztek. 48 évvel később, éppen 250 
éve pedig már ennek a szép templomnak építésébe kezdtek. Ezt az évfordulót 
ünnepeljük ma. 
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A ti tiszteletre méltó és dicső őseitek - kedves szamosújvári és környékbéli hívek- 
elhozták a Világosító Szent Gergelytől kapott keresztény hittel együtt nyelvüket, 
szokásaikat és hagyományaikat is. Itt már nem üldözték őket, de békés menhelyre 
találtak. Szabadon imádhatták a Szentháromság egy Istent, Krisztus Szent Keresztje, a 
Szeplőtelen Szűz Mária és Szamosújvár erős falai oltalma alatt. 
Az örmények már nem voltak üldözöttek. Részvettek az új haza társadalmi, gazdasági, 
művelődési életében, sőt katonai téren is érdemeket szereztek. Tevékenységüket magas 
polgári és katonai kitüntetésekkel ismerték el. 
Ez az alkalom azért is örvendetes esemény, mert nyilvánosan felidézhetjük tiszteletre 
méltó őseink történetét. Ezért őszintén köszönöm Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsek úrnak, hogy hozzájárult ehhez az ünnepséghez és engem is meghívott a 
hálaadásra. 

Engedjék meg, hogy ismét idézzek egyik szép himnuszunkból: 
"Felemelik a szentség oltárát ebben a templomban, ahol Krisztus Király 
feláldozza magát; jöjjetek hívek, új dalokat énekeljetek Krisztusnak. Ujjongj és 
örvendezz Szentegyház, Krisztus szeplőtlen jegyese, örömmel gyűjtsd egybe 
fiaidat, hogy dicsőítse azt, aki szétárasztotta benned a mennyei sugarakat. Oh 
Egyház, mindnyájunk Anyja!" 

Ebben az ünnepélyes pillanatban szeretném üdvözölni Dr. Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek, örménykatolikus apostoli kormányzó úrral együtt Sáska 
főtisztelendő plébános urat, a helység lelkiatyját és nemes lelkű munkatársait. 
Szívemből köszöntöm a helyi polgári elöljárókat, az itt lakó és az erre az alkalomra 
összegyűlt híveket, időseket és fiatalokat. Nem felejthetem ki azokat sem, akik 
dolgoznak, betegek, vagy egyéb ok miatt nem vehetnek részt az ünnepségen. 
Mindannyiukért imádkozom, egészséget, lelkierőt és áldást kérve számukra. A 
szentmise alatt együtt emlékezünk az alapítókra és építőkre, akik már nincsenek 
köztünk, de a templom és a város őrzi a kezük nyomát. Megemlékezünk a hajdanvolt 
plébánosokról és papokról, az itt eltemetett hívekről, a velencei és bécsi mechitarista 
atyákról, akik szolgálatukkal hozzájárultak a város felvirágoztatásához. 
Tolmácsolom az Örményországban, az Ararát lábánál élő örmény testvéreitek 
üdvözletét is, akik az új, független, szabad és demokratikus köztársaság megteremtésén 
fáradoznak. Elhoztam a Kelet Európában, Grúziában, Oroszországban és Ukrajnában 
élő örménykatolikusok üdvözletét is. 
Az örmény naptár szerint ma ünnepeljük Világosító Szent Gergely ereklyéinek 
megtalálását. Ő világosította meg az örményeket Kr. u. 301-ben a keresztény hittel, 
amikor megkeresztelte III. Trinidat királyt udvarával együtt. A király ekkor 
államvallássá tette a kereszténységet. Tiszteletre méltó hagyományunk szerint az első 
térítők Örményországban Tádé és Bertalan apostolok voltak. Az ő vetésük ért be, 
amikor Szt. Gergely az örmények első katolikosz pátriárkája lett. Ez időtől nevezzük 
Örményországot keresztény-katolikus országnak. 
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Az első niceai zsinat 325-ben elítélte Arius eretnekségét. Örményországot Aristakesz 
pátriárka képviselte, akit az ekkor már öreg Szt. Gergely küldött oda. Amikor onnan 
visszaérkezett mondta Szt. Gergely azt, amit mi örmények a Hiszekegyhez fűzünk: 

" Mi pedig dicsőítjük azt, aki minden idők előtt volt, imádjuk a Szentháromságot 
és az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen Istenségét, most és mindörökké. 
Ámen." 

Ezután Szent Gergely visszavonult a hegyekbe és aszkéta, szemlélődő életet élt. 
Életszentség hírében halt meg, hitvallóként. Ereklyéit pásztorok találták meg és ő lett a 
három Szt. Gergely között a legtiszteltebb. Utóda Szt. Aristakesz lett. 
II. János Pál pápa 1991-ben külön egyházmegyét hozott létre, amelynek én vagyok az 
érseke. II. János Pál pápa szentelt fel 1992-ben, a Szent Péter bazilikában, örmény 
rítusú szentmise keretében. Azóta Örményországban élek, székhelyem Gjümri (volt 
Lenin-akan). Faluról falura járva meglátogattam örmény testvéreimet. Kb. 150.000 
örménykatolikus él szétszórva Örményországban és Grúziában. Ők 70 éve nem 
kaphattak lelki segítséget a vallásuktól. A papokat megtizedelték, a templomokat 
lebontották vagy raktárnak, istállónak használták. Az üldöztetés ellenére sokan 
kitartottak hitük mellett és szívükben megmaradt a buzgó Mária-tisztelet. Most már a 
kormány engedélyével megnyitottunk néhány templomot és az Európából kapott 
segítséggel fel is tudtuk újítani azokat. Közvetlen munkatársaim külföldről 8 pap, 
valamint 15 örmény kedves nővér. Ők végzik a hitoktatást, felkészítik a híveket a 
szentségek felvételére, nyári üdüléseket szerveznek. 15 kispap készül az Egyház 
szolgálatára Gjümriben és Rómában. Működik már a Caritas Armenia is, amely segít a 
szükséget szenvedőknek, fogyatékosoknak, öregeknek, magányosoknak. 
Ez a néhány adat, amely a jelenlegi örmény helyzetről szól. Kérlek benneteket, hogy 
imáitok és erkölcsi támogatásotok segítsen a munkámban. 
Végül néhány szót személyes történetemről, amely összeköt veletek. Szamosújvárt 
inkább könyvekből, mint személyes tapasztalatból ismerem. Gyermekkoromat (1920-
19359 Bukarestben töltöttem. Nagyszüleimmel nyaranként meglátogattuk az erdélyi  
rokonokat. Majd Szent Lázár szigetén voltam (1935-1950), kivéve a római egyetemi 
tanulmányi időt. Az örmény nyelvtudásomat tökéletesítettem, majd tanítottam, 
szerkesztettem, titkári állást töltöttem be a kolostorban, más feladatokkal együtt. 1975. 
augusztus 2-án tértem vissza Szamosújvárra, rokoni látogatásra. Édesapám a háború 
után Szamosújvárt szenvedett a börtönbüntetést Tode bíborossal együtt, mert hitvalló 
volt. 
Az igazak emléke legyen áldott! 
Az ősöktől ránk hagyott hit hozott össze minket. Emeljük az Úrhoz tömjénáldozatunk 
illatát és imáinkat, mint tették azt elődeink 250 évvel ezelőtt, a templom alapkő 
letételénél és dicsőítsük együtt a Szentháromságot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egyetlen Istenségét. 
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Nemsokára átlépjük a 3. évezred küszöbét. Az ezredforduló után nagy ünnepe lesz 
Örményországnak. 2001-ben emlékezünk meg arról, hogy Világosító Szent Gergely 
áldásos munkájának köszönhetően Kr.u. 301-ben államvallássá lett a kereszténység. 
Ennek az 1700 éves évfordulóját ünnepeljük reményeink szerint békében és lelkiekben 
gazdagodva. Engedjék meg, hogy már most meghívjam Dr. Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek urat, a szamosújvári és a többi, a nagy világban szétszórt örmény 
testvéreket a világ első kereszténnyé lett államába, Örményországba. 
Miközben felidézzük a múlt kedves emlékeit és híres személyiségeit, gondoljunk az új 
evangelizáció szellemiségére is, hogy megéljük örménykatolikus kereszténységünket. 
Így tudjuk jobban szolgálni Egyházunkat, népünket és ezzel járulhatunk hozzá vallási, 
műveltségi és társadalmi megújulásunkhoz. 
Nem elég dicsekedni az ősökkel, hanem méltókká kell válni hozzájuk. Hadd 
dicsekedjem velünk az ő lelkük, mint örményekkel, valódi keresztényekkel, 
Szamosújvár és Erdély becsületes polgáraival, a Keletről érkezett nemes ősök utódaival. 
Ehhez kérjük Világosító Szent Gergely segítségét a himnusz szavaival: 

"Hitünk vezére, lelkünk megvilágosítója, oh Szent Gergely! 
Jöjjetek hívek, dicsérjük általa Istent. 
Oh nagy hitvalló, aki értünk szenvedtél, Szent Gergely! 
Jöjjetek hívek, dicsérjük általa Istent. 
Isten főpapja, Isten törvényeit hirdetted, oh Szent Gergely! 
Jöjjetek hívek, tanítványai, együtt énekeljük dicsőségét az Úrnak!" 

 
Kelt Szamosújváron 1998. június 27-én 

P.Nerses Der Nersessian, Segaste c. érseke 
a kelet-európai kat.örmények Ordináriusa 
 

Fordította:  Dr. Jakubinyi György érsek 
         
 

  
Sáska Jenő plébánosnak a szamosújvári kulturális centrum megnyitóján 

elmondott beszéde 
"Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek ? Aki 
lerontja az Isten  templomát, azt Isten elpusztítja Isten temploma ugyanis szent, s ti 
vagytok az." I. Kor. 3, 16 
 
Házat építeni az az ember szokott, aki megtelepszik, aki családot alapít, aki közösséget 
formál. Nekünk, itt és most Isten megengedte, hogy a templomunk, egyházunk 
alapkőletételének ünnepi megemlékezésén, annak a Világosító Szent Gergelynek a 
szellemi örököseiként, aki a kereszténység nagy családjához kapcsolta népünket, házat 
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avasson. Az örmények erdélyi metropolisában, Szamosújváron, Armenopolisban, az 
őseinktől ránkmaradt örökséget átvéve egy olyan szellemi központot avathattunk fel, 
amely keresztényi közösségbe vonhatja a hívőt az egyház tanaitól eltávolodottakkal, a 
fiatalokat, az idősebb korosztályokat, férfiakat és nőket egy család tagjaivá egyesítheti, a 
különböző elveket valló, de a közeledést vállaló akaratnak a jegyében Isten templomává 
nemesítheti az ezredvégre oly nagyon megfogyatkozott erdélyi örményeket. 
Amikor ez a helyiség Isten akaratának megfelelően felszabadult, sokan jöttek azzal a 
kéréssel, hogy egyházunktól bérbe vegyék lakásként. Volt olyan, aki nehezményezett 
azért, mert nem az egyéni érdekeit tartották szem előtt, hanem a közösségét, amely most 
egybegyűlt itt, hogy megélje, jó együtt lenni, jó ugyanahhoz a közösséghez tartozni, 
amelynek tagjai elődeink voltak. 
Ez  a szobányi tér a mai örményeknek teremt lehetőséget arra, hogy bármikor együtt 
lehessenek. Ez a néhány négyzetméternyi tér a közösségi szellem jegyében élettere 
lehet, és kell is legyen, mert nem vagyunk annyian, hogy megengedhessük magunknak a 
különbözőséget egymás iránt. Ez a behatárolt kicsi tér - függetlenül attól, hogy milyen 
elveket vall az, aki ide jön - a családi melegség felszabadító erejével kell eggyé 
kovácsolja megfogyott nemzetünket. Isten templomává kell lennünk, hogy Isten lelke 
lakjon bennünk. Itt éppen ezért nincs helye a pártoskodásnak, itt nincs helye a 
széthúzásnak, itt nincs helye a szeretetlenség hidegének. 
Legyen ez a kicsi tér a béke, a lelki tisztaság, a szépség, a jóság, a szeretet otthona az 
erdélyi örmények számára, ahol családjukba fogadhatják mindazokat, akik tenni tudnak, 
mernek és akarnak ennek a közösségnek a javára. Ha valaki közülünk üres lélekkel 
vagy gondoktól barázdált homlokkal lépi át ezt a küszöböt, itt olyan környezetre kell 
találjon, ahol megnyugodhat, ahol körültekintve nem a gondjai néznek vissza rá, hanem 
az Istentől rendelt békesség melege csillapítja le a háborgó lelket. 
A házavató ez alkalommal kiállítás-megnyitó is, amelyen Karácsony Ernő 
festményeinek sajátos világával találkozhatunk. Szeretnénk, hogy neves képzőművészek 
tiszteljék meg nemcsak örmény közösségünket, hanem Szamosújvárt is alkotásaikkal. 
Szeretnénk, hogy az ünnepi alkalmak meggyőzzenek a Szent Pál apostol hirdette  
Krisztusi elvek igazáról: 

"Szem nem látta, fül nem hallotta,  
emberi szív föl nem fogta,    
amit Isten azoknak készített,  
akik őt szeretik" (I. Kor, 2,9) 

 
Szamosújvár 1998. június 27. 

Sáska Jenő 
plébános 

 
<><><><> 
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Beszámoló az 1998 június 27-én Szamosújváron tartott ünnepségről 
 

Szamosújvár régen látott annyi örményt, mint június 27-én, az örmény - katolikus 
székesegyház alapkőletételének 250. évfordulóján, Világosító Szent Gergely ünnepén. 
Erdély valamennyi örmény közössége képviseltette magát, de természetesen a legtöbben 
a szamosújváriak voltak jelen. Buszokkal érkeztek többen. Bukarest és Budapest szép 
számú résztvevőt küldött, de még az Egyesült Államokból is érkeztek. 
Délelőtt 11 órakor megtelt a székesegyház. Az örmény katolikus szentmisét P. NERSES 
Nersessian, a kelet-európai országok örmény katolikus ordináriusa, Sebasian C. érseke 
konccelebrálta, dr. Jakubinyi György érsek, valamint Szolnok-Doboka és Kolozs 
főesperességének papságával. Budapestről Tucsek Árpád vett részt a szentmise 
szolgáltatásában. Az örmény saragánokat és a magyar egyházi énekeket a kórus 
csodálatosan adta elő.   
Sáska Jenő plébános úr igazi házigazdaként foglalkozott a kb. 200 fős vendégsereggel a 
parókián, ahol mindenki boldogan falatozta az erdélyi örmények által jól ismert és 
ünnepi alkalmakkor elengedhetetlen angadzsabur levest. 
Örmény módra kényelmesen, beszélgetve telt a délután, majd Sáska Jenő plébános úr 
megnyitotta az erdélyi örmények művészeti és szellemi központjaként felavatott 
kiállítótermet, Karácsony Ernő festőművész kiállítását. A nagy meleg és a tömeg nem 
riasztotta el az érdeklődőket, akik Sebesi Karen Attila zengő hangján Lászlóffy Aladár 
esszérészletét és Reményik Sándor versét élvezték. A Karácsony lányok Nagykárolyból 
megszokott kedvességükkel, szép hangjukkal örmény dalokat adtak elő gitárkísérettel. 
Avedikián Viktória a budapesti közönség körében már ismert, most belopózott az 
erdélyiek szívébe is. Együtt voltminden, a szép festmények látványa, a zene varázsa és a 
szellemi táplálék. S mindez egy jó ebéd után, közösségünk, barátaink között. Igazán 
felejthetetlen volt. Méltó a 250. évfordulóhoz. Köszönjük.  
 

<><><><><> 
  
Az  Örmény Önkormányzati Hírlevél 1998 májusi számának margójára 
  
 Az  Örmény Önkormányzati Hírlevél 1998 májusi számában közölt, elsősorban a 

cikk aláíróira  nézve  szégyenletes cikkekre és az ott elhangzott hamis vádakra  nem 
kívánok tételesen  válaszolni, mert méltatlan e kiadvány  szelleméhez és hozzám. 
Másrészről e cikkek tökéletesek olyan szempontból, hogy a nevüket aláírók, ily 
módon maximálisan lejáratták magukat, kár lenne azt szépíteni.  

 Néhány  dologra  felhívom a  tisztelt Olvasók figyelmét:  
1. A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat (amelynek elnöke vagyok), 

összehasonlítva  sok más önkormányzattal  - pl. az Országossal - a legjobban 
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ellenőrzött önkormányzat (ez nem az én érdemem, hanem egy adottság). A 
Főváros Pénzügyi Főosztálya  az utolsó üdítő számláig  folyamatosan ellenőriz 
és 1 forintot sem fizet ki törvénytelenül, jogtalanul. A Fővárosi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat  működése  bármikor, bárkinek áttekinthető.  Hogy 
a cikk írói nem képesek  áttekinteni, annak okát esetleg  saját magukban 
keressék. A cikk írói által  szándékosan összezavart pénzügyi helyzet és 
számítástechnikai fejlesztés áttekintése érdekében rövid összefoglalást 
állítottunk össze, amelyet e kiadvány eltérő profilja miatt  külön mellékletben 
csatolunk.  

2. A cikk írói egyetlen, általam felvetett kérdésekre, problémákra  nem 
válaszoltak, azokról továbbra is mélyen hallgatnak (pl. székház kérdése, a 
választók akaratának semmibevétele, az örmény közösség és egyház keleti 
irányba való lassú,  folyamatos eltolódása, az érdemtelenül  felvett 
tiszteletdíjak,  a kisebbség többszínűségének kérdése,  stb.)      

3. A "saját céljai megvalósításának"  nevezett  projektek nem a "saját zsebbe" 
való kifizetéseket, hanem olyan örmény közösségi célok finanszírozását jelenti, 
amelyek mások mint Avanesian Alex által meghatározott  célok. Ez azért 
lényeges, mert egyeseket megtéveszthet a "saját célú" kifejezés. Itt kifejezetten 
arról van szó, hogy olyan örmény kisebbségi projektek, rendezvények, 
kiadványok, közösségek, közreműködők  finanszírozását, támogatását a cikk 
írói jogtalannak tartják, amely nem összeegyeztethető Avanesian Alex 
Országos Elnök Úr és az Ő akaratát megtestesítő képviselők elképzeléseivel, 
akaratával, bár a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat (FÖKÖ) testület 
tagjai megszavazták. Hogy világos legyen, a FÖKÖ testület tagjai nagyrészt 
azonosak a Hírlevél aláíróival: Zachariás Klára, Moldován Domokos, Simon J. 
Zaven, Rudas Valéria, Zárugné Tancsin Katalin. Vélelmem szerint nem tudják 
elviselni a másságot, a többszínűséget a kisebbségen belül. Ezért van az, hogy 
a megalakult Ifjúsági Klubot, a Post Junior Klubot (vezetőik: dr. Zakariás 
Egon, dr. Moldován Kristóf) támogatják, de az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesületet  és a Fővárosi Örmény Klubot nem        

4. A cikkek írói minden esetben időzavarban szenvednek, az események 
sorrendjét felcserélik. "Úgy kezdődött, hogy visszaütött"!  

 Fegyelmi határozatot hoznak ellenem valótlan tényállás alapján, majd fél év 
múlva ugyanazon valótlan tényállás alapján kizáró határozatot  megjelentetik 
az ARARÁT újságban. Ezt követően megtett lépéseimet, hogy a bírósághoz 
fordultam,  zokon veszik.  

 Más példa: megvonják a Fővárosi Örmény Klub és a Füzetek támogatását, ezt 
követően ez az információ megjelenik a füzetekben. Ma a  megvonó 
döntésüket azzal magyarázzák, nem támogatunk olyan újságot, amely 
nyilvánosságra hozta  a megvonás tényét. 
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5. Nagyon elkeserít az örmény kisebbségi önkormányzatokban lévő képviselők 

nagy tömegének  passzívitása. Tudni kell, hogy az örmény kisebbségen belül 
ma 72 képviselő van, akiknek nagy része  változó aktivitással, de becsületesen, 
a közösség érdekében tevékenykedő ember. Van néhány "hiteltelen"   
képviselő, aki sajnos  meghatározóvá vált az elmúlt időszakban és a közösséget  
szerintem nem a  megfelelő  irányban viszik el  (a "hiteltelenséget"   tudom 
bizonyítani, akit érdekel, készséggel állok rendelkezésre.  A  legegyszerűbben a 
saját, a valóságnak egyáltalán nem megfelelő állításaik cáfolatával lehet 
bizonyítani a hiteltelenségüket). Nagyon sok bátorító telefont és levelet kaptam, 
a "népszerűségi mutatóm igen megemelkedett",  idehaza és külföldön. Sajnos a 
kisebbségi képviselők nagy része ma is csendben van, passzív, várakozó 
álláspontra helyezkedett. Valahogyan úgy érzem mintha egy mérkőzést 
néznének a páholyból. Miért hallgatnak, nem tudom? Félnek valamitől? Talán 
attól félnek, hogy valamilyen véleményt ki kellene nyilvánítani? Vagy 
nincsenek tisztában az Országos Örmény Önkormányzaton belüli helyzettel? 
Hiszen nem nyilvános a működés még az országos képviselők részére sem!! 

6. Az Örmény Önkormányzati Hírlevélben felkérik kiadványunkat, hogy adjunk 
helyet "válasz" cikkeiknek. Szándékoztunk ezt  megtenni, de a 
visszajelzésekből ma már úgy érezzük felesleges. A Hírlevelet több ezer 
példányban juttatták el örmény és nem örmény közösségekhez , állami 
hivatalokhoz, pártokhoz, idehaza és külföldön, úgyhogy a mi szerény 800 
példányos kiadványunkban való megjelenés feleslegessé vált.   

7. A törvényességre vonatkozóan sajnos az a helyzet, hogy a  jogban járatlan 
emberek hatalmat kaptak, amellyel később visszaélnek. Ezt két példával 
kívánom illusztrálni:   

 Az Országos Örmény Önkormányzatból történő kizárásomat megfellebbezendően 
közel 15 intézményhez fordultam, kezdve a Köztársasági Elnöktől, a  Bíróságig 
bezárólag. A válaszok közül egyetlen levélrészlettel kívánom az olvasót terhelni, amely 
levelet  az  Országos Örmény Önkormányzatnak címzett  Dr. Kaltenbach Jenő, a  
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa. A levelet teljes 
terjedelemben bárki megtekinthet az Országos Örmény Önkormányzatnál (mint azt az 
ARARÁT szerkesztősége megígérte).   

"Az országos kisebbségi önkormányzatok - hasonlóan más jogalanyokhoz - 
céljaikat csak törvényes eszközök alkalmazásával érhetik el, ellenkező esetben 
működésük alkotmányossága kérdőjeleződig meg, ami visszahat legitimitásukra 
és felveti politikai felelősségük kérdését is. 

 
A kisebbségi önkormányzati képviselő választópolgároktól elnyert mandátuma 
révén önálló közjogi jogalanyisággal rendelkezik és mandátuma keletkezésének 
feltételrendszerét, a mandátum megszűnésének anyagi jogi és eljárási jogi 
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kereteit is jogszabályok határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a kisebbségi 
önkormányzati képviselő mandátuma csak jogszabály által meghatározott 
esetekben és jogszabály-szabályozta eljárás során szűnhet meg. Mivel a 
kisebbségi önkormányzati képviselő a kisebbséghez tartozó választópolgárok 
kollektív választójogának érvényesítése révén kapta mandátumát, annak 
jogszabály-ellenes megszüntetése közvetve a kisebbséghez tartozó állampolgárok 
választásához való alkotmányos alapjogának sérelmét is eredményezi.   
A hatályos szabályozás a kisebbségi önkormányzati képviselő mandátuma 
megszűnésének következő eseteit ismeri. A kisebbségi önkormányzati képviselő 
megbízatása az önkormányzat megszűnésével, a képviselő halálával, 
mandátumáról való lemondással vagy a képviselő választójogának elvesztésével 
szűnhet meg, azaz a mandátum megszűnését kizárólag a körülmények 
megváltozása vagy a képviselő szándéka eredményezheti, a mandátum 
megszűnésének más, törvényben rögzített formája nincs. 

 
Így tehát különösen nincsen mód arra, hogy a kisebbségi önkormányzati 
képviselő mandátumát  a kisebbségi önkormányzat testülete szüntesse meg, 
különösen nem méltatlanságra való hivatkozással. A mandátumnak a képviselő 
magatartásával összefüggésben való megszüntetésére csak abban az esetben van 
lehetőség - de akkor sem az önkormányzat testülete által - ha a képviselő büntető 
felelősségét a bíróság megállapította, és ezzel kapcsolatban választójogát is 
elveszíti. A kisebbségi önkormányzati képviselőt a kisebbségi önkormányzat 
testülete nem minősítheti méltatlannak. 
Az előzőekben előadottak miatt az Országos Örmény Kisebbségi 
Önkormányzatnak az a határozata, amellyel dr. Issekutz Sarolta képviselőt 
kizárta a kisebbségi önkormányzat testületéből, álláspontom szerint 
törvénysértő. " 

A levélben Dr. Kaltenbach Jenő kérte, hogy 30 napon belüli vonja vissza határozatát az 
Országos Örmény Önkormányzat közgyűlése. 
Avanesian Alex Úr válaszlevelét egy szóban lehet összefoglalni: NEM.   
A választ még csak testület elé sem tűzte, egymaga döntött! A testületnek csak 
beszámolt döntéséről. Mégcsak közgyűlési határozatot sem kért az ombutsman úr 
kérelmére az  OÖÖ-től, de az előterjesztést sem küldte ki a képviselőknek. 

(Nem tudom, ki kelti az örmények rossz hírnevét, az biztos,  hogy  nem én!) 
 
A másik példa a törvényességre egy  sokszor visszatérő vádpont ellenem, miszerint  
egyidőben kettő elnöki tisztséget töltöttem be (II. kerület és a Főváros) és azt 
törvénysértőnek nevezik a cikk írói.  
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Idézek ezzel kapcsolatban  a  Legfelsőbb Bíróság 1997/9.455. számú határozatából, 
amely szerint: 
A kisebbségi önkormányzat elnöke nem minősül polgármesternek - a polgármesteri 
tisztség megszüntetésére vonatkozásában  
 
A Legfelsőbb Bírósági  határozat jogi magyarázatától, most eltekintek, mert nem 
kívánom az olvasót megterhelni, e határozat röviden azt jelenti, hogy nem lehet 
alkalmazni a polgármesterekre vonatkozó összeférhetetlenségi előírást a kisebbségi 
elnökökre a kettős tisztségviselés vonatkozásában. Más szóval  nem voltam egyetlen 
pillanatig sem törvénysértő a  két helyen fennálló kisebbségi  önkormányzati 
elnökség miatt. Tájékoztatom a tisztelt olvasót, hogy hasonló szituációban  más 
kisebbségek elnökei közül mindenki más megtartotta a kettős tisztséget.  
 

 
Dr. Issekutz Sarolta  

<><><><><> 
PROGRAMOK 

 
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 

BUKOVINÁBAN 
Látogatás őseink földjén II. rész 

 
1998 szeptember 18- szeptember 24 (7 nap autóbusszal, 2100 km) 

Útvonal: Budapest- Nyíregyháza - Mátészalka - Csengersima - Szatmárnémeti - 
Nagybánya - Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos 
Beszterce völgye - Hosszúmező - Moldovica - Szucsava - Botosán - Németvásár - 
Békás szoros - Gyilkos tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - 
Marosvécs - Szászrégen - Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - 
Kolozsvár - Tordaszentlászló - Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - 
Nagyvárad - Ártánd - Szolnok - Budapest. 
Részvételi díj: 150 DEM/fő 
Az összeg tartalmazza a félpanzió, a szállás, a vezetés, a biztosítás és a belépők árát, 
kivéve a buszköltséget. 
A buszköltség a jelentkező személyek számától függően: 8-12.000 Ft/fő. 
 Az utat a Providentia - Gondviselés Egyesülettel együtt  szervezi egyesületünk. Az 
úton a mindenki által jól ismert dr. Szarka György személyesen kalauzolja a 
társaságot.   
Jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén 10.000 
Ft előleg befizetésével. 

<><> 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület zarándokutat szervez az 1998. 
augusztus 15-én Erzsébetvároson tartandó Nagyboldogasszonynapi búcsúra. 
Jelentkezés az egyesület székhelyén a félfogadási időben, vagy telefonon. Az utiköltség 
5000 Ft/fő.      

 
SÖRPARTI !!! A legközelebbi fehérasztal melletti találkozó 1998. augusztus 8-án, 
szombaton délután 16 órától a Csendes Étteremben (Budapest V. Múzeum krt. 13., 
bejárat a Ferenczy utcai oldalon).   

 
<><><><> 

Hírek, információk  
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 

gyűjtését az erdélyi magyarörmény közösségek  részére. 
 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
 Az 1998-as évben elsősorban az erzsébetvárosi örménykatolikus nagytemplom 

restaurálási munkálataira  gyűjtünk. 
• A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  székhelye:  
 1054. Budapest V. Akadémia u. 1. II. em. 261. Kiállítóterem: II. em.   293.  
 Tel/fax:  302-7389. Tel: 153-4444/155  A kiállító terem melléke: 156. 
 Nyitvatartási rend: hétfő és  szerda  9-15 óra,  kedd 14-19 , csütörtök 12-17 óra  
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
     Elnök: dr. Issekutz Sarolta,  fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 

   
 Erdélyi Örmény Gyökerek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak:   dr. Borszéki Béla,  Hanusz Gyula, Fancsali János, rétháti Kövér Ilona  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



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

 

 Erdélyi Örmény 
Gyökerek 

Füzetek 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
időszaki kiadványa   II. évfolyam 1998/18. szám  

1998. augusztus 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. 
csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul -  
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a 
Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

 

Figyelem !!  
Augusztusban,  

mivel a harmadik csütörtök  Szent István napjára esik,   
a Fővárosi Örmény Klub rendezvénye elmarad !! 

 
Naptár - augusztus 

 
Több ünnepünk is van augusztus havában: Nagyboldogasszony, Szent István király (itt 
Magyarországon), de most egy évszakhoz illő ünnepet választottam:  
       Úrszinváltozás  (a  római és a görög katolikus naptár szerint aug. 6-án). 
A következőkben idézett saragán elmondja az ünnep eseményét, mely az 
evangéliumban is olvasható: 

Ma megjelent az Úr a Tábor hegyen a tanítványoknak  
és a tanítványok megijedve felkiáltottak: 
Készítsünk itt három hajlékot, 
egyet az Úrnak, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek, 
És mi, a Te szellemi nyájad, 
az igazmondó tanuságtevőkkel énekeljük Néked: 
Küld le nekünk kegyelmed fényét második eljöveteled napján, 
és üdvözíts minket! 

/néhai Kovács Géza ford./ 
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Tábor hegy, hajlék, az evangélium szövegében sátor, persze lombsátor, az Isten 
teremtette nagy természet közepén, s a mi szívünk is valamiféle felemelő érzéssel kell, 
hogy elteljen !  

dr. Sasvári László 
Bevezető ! 

(Elhangzott 1998. július 2-án, Karácsony Ernő festőművész tárlatának megnyitóján 
Budapesten a  Románia Kulturális Központjában.) 

 
HÖLGYEIM ÉS URAIM! 
 Köztudott, hogy a kiállítók nem kedvelik, ha általánosságban értékelik őket. 
Kétségtelenül igényesebb, izgalmasabb feladat lenne konkrét darabokat elemezni, de itt 
nincs rá mód, hiszen szűkreszabott az idő, a közönség széles körből tevődik össze, így 
nehéz az amúgyis címek nélküli művekre ráirányítani a figyelmet. Tehát szép 
összességében beszélek a külön-külön eredeti, kiváló alkotásokról. 
Karácsony Ernő alanyi művész, -majdnem költőt mondtam- annyira ráfelelnek tájai 
(elsősorban azokat látjuk) a lírai dalokat, akár komor balladákat idéző sorokra. 
Alanyiságához tartozik az Univerzum, termőfölddel, növényekkel, fákkal. Elsősorban 
fái tolmácsolják lelkiállapotát, mely nem derűs. Ezek a teremtmények büszkén törnek az 
ég felé, olykor feszületben végződve, megtörnek, hajladoznak – akárcsak alkotójuk. 
Ahogyan a vihar tépi őket, ahogy a nap rájuk süt. Összemosódnak egymással és ebben 
az egyesülésben ábrázolójuk is jelen van. Felfelé felhők, párák, ködök baljóslatú 
gomolygásában folytatódik a látvány. Nincs éles határ ég és föld között, a valóság és az 
álom között sem. A természet fájdalomtól vonagló arcot ölt, szél süvít a kínban tekeredő 
formákban.  

De néha, pillanatokra becsillan a fény. Ettől 
elviselhető. Fenyők adják elő drámájukat, 
velük azonosul a fenyő-lelkű művész. 
Nyugtalanság, állandó mozgás a képeken. 
A realitástól élesen elhatárolja ezeket a 
józan egyszerű fehér keret. Csak a rajtuk 
futó egyenes vonal tónusa utal 
harmonikusan a belül dúló háborgásra, 
nagyszerű megoldást kínálva a valóság és a 
látomás elválasztásához. Vergődik a lélek, 
de az ecset szakmai tökéllyel alkalmazza 
technikáit. A hullámzást más képeken 
szigorú kontúrok váltják, és a színek sem 
kavarognak örökké. Majdnem monokróm 
hatású, kékben, sárgában, pirosban 
absztrahálódnak a témák. 
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Sajnos nem látjuk itt portréit, de a tájképek 
túlsúlya talán markánsabban közvetíti 
Karácsony Ernő természetből vétetett 
tehetségét. 

      Benedek Katalin 
 

Erdélyben jártunk 
 
Szabadságharcunk 150. évfordulója alkalmából negyvenöten elindultunk az erdélyi 
emlékhelyek felkeresésére. Az út 1998 június 4-14-ig tartott. 
Utunk első napján, 4-én, Trianon évfordulóján megkoszorúztuk az 1849-es Aradi 
vértanuk sírját. 
Tisztelgő látogatásunk alkalmából - a férjem részéről rokon - a 48-as tábornok, Czetz 
János szülőfalujába, Gidófalvára is eljutottunk. Az 1200 körül épült erődtemplom 
kertjében a Czetz János emlékére emelt kopjafát koszorúztuk meg magyar szalaggal 
díszített babérkoszorúval. Megörökítettük a polgármesteri hivatal falán  a Czetz 
márvány táblát és az alatta elhelyezett Czetz fejet ábrázoló domborművet. 
Megemlékeztünk az apai ágról erdélyi örmény, anyai ágról székely nemes 
származásáról  és  nagyon gazdag életének főbb eseményeiről. Ezen kívül voltunk Czetz 
erdélyi hadjárata több fontos színhelyén is, pl. a Piski-i csatatéren. 
Gidófalván a polgármester úr és kedves felesége valamint az iskola igazgató és kedves 
felesége fogadott bennünket. Velünk jött Brassóból Budai Merza Pál is, a Czetz 
emlékek és családi hagyaték darabjainak őrzője. 
Felemelő érzéssel jöttünk el s mindannyiunk köszönetét nyilvánítom a szíves 
fogadtatásért. Fogadják  köszönetünket a Czetz János emlékhelyek létrehozásáért, 
őrzéséért, a szabadságharc legifjabb tábornoka emlékének ápolásáért. 

45 túratársam nevében                
  Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh Klarissza   

<><><><><><> 
 

Czetz János (gazdag) életének eseményei  
 
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában 1519-1900 című könyve 15. 
fejezetében található a Czetz tábornok életét felölelő rész  (182-261 old): " A 
lélek nem alszik ki" cím alatt. 
Az író Czetz tábornok emlékiratait is felhasználta mely 112 géppel írt oldal. 
Szerinte 1897-1898 között a már valószínűleg meggyengült látása miatt diktálta, 
mert spanyolul van. A magyarra fordítást valószínűleg veje, Léderer  Gyula 
kezdte el, de korai halála miatt nem fejezte be. Ebből a könyvből egész életének 
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fontos eseményeit, magas beosztásait, valamint   munkásságát ismerhetjük meg. 
E könyv alapján állítottam össze életének történetét. 

 
Gidófalván (Háromszék megye) született 1822 június 8-án , Sepsiszentgyörgytől 20   
km-re van. Apja is katona volt, egy székely huszárszázad parancsnoka. Apja részéről  
örmény  származású, de Erdély területén éltek 300 éve és magyarul írtak-olvastak, amit 
egy régi bibliai bejegyzéssel bizonyít az író. Anyja székely nemes. 
1827-ben apja meghalt. Teljes katonai pompával temették el. Három leánytestvére és 
egy fiú testvére volt. Hét esztendőn keresztül a kézdivásárhelyi hadapród iskolában 
tanult kitűnő eredménnyel. 
1834-től kezdve ösztöndíjasként végezte a bécsújhelyi Katonai Akadémiát, mely akkor 
a legjobb volt Európában. 1836-tól Károly öccse a grázi katonai kadet-iskola növendéke 
volt. 
1842 szeptemberében főhadnagyként hagyta el az Akadémiát. A nyolc éves akadémiai 
iskolán minden vizsgáját színjelesen tette le. Ez a második eset volt az Akadémia 95 
éves fennállása alatt. Ezért kapott főhadnagyi rangot a hadnagyi helyett. 
1842-ben  Brassóban a 62-es gyalogezredbe került. Itt írta meg 
1844-ben  első könyvét "A Magyar hadnyelvtant", mely az első hadászati kézikönyv 
volt magyar nyelven. Ezt a pesti kiadó jelentette meg. 
1845-ben ideiglenesen Budapestre helyezték a polgárőrség kiképző tisztjének. 
1846-ban Nagyszebenben sikerrel tette le a vezérkari felvételi vizsgát. 
1846 májusában Bécsben a Militar-Geographisches Institutba  osztották be a nagyhírű 
Földrajzi Intézetbe. Itt a topográphiai, térképészeti és csillagászati ismereteit 
tökéletesítette. 
1847 júniusában Fényes Elek egész Magyarországot felölelő statisztikai művének német 
nyelvre fordítását bízták rá, amit lelkesedéssel és szorgalommal rövid idő alatt elvégzett. 
Ezért századosi rangra emelték. 
1848 márciusi napok után megalakult az első felelős magyar minisztérium, a 
hadügyminiszter Mészáros Lázár tábornok lett. 
1848 június. Czetz Jánost a bécsi hadügyminiszter helyezte át Mészáros 
szárnysegédjének a magyar alakuló honvédséghez. 
1848 őszén Kossuth Lajos Kolozsvárra küldte Vay Miklós kormánybiztossal együtt. 
1848 decemberében Kossuth Bem erdélyi hadseregének szolgálatába helyezte. Itt 
kimagasló tetteivel és sikeres szervezésével kivette részét abból az erdélyi hadjáratból, 
melynek ő írja le először a történetét. Ezt  Hamburgban 1850-ben német nyelven adta 
ki. 
1849 március 15.  A Piski-i csata sikeres haditette jutalmául Bem tábornok (1849 febr. 
9) ezredesi rangból tábornokká nevezte ki. 
1849 május. Bem betegsége miatt az erdélyi hadsereg főparancsnokságát Czetz 
tábornokra bízta. Vöröstoronyi szorosnál Czetz vállát lövés érte. Amint rendbe jött 



 5 
Kézdivásárhelyre ment Gábor Áron ágyúöntödéjét felülvizsgálni, ahol éjjel-nappal ágyút 
öntöttek az erdélyi templomok harangjaiból. Világosi katasztrófáról Kolozsváron 
értesült. Innen Miskolcon át próbált Komárom várába menni Klapkához. Mire odaért, 
Komáromot már körbe zárták és ezért Észak-Magyarország felé távozott. Pándon 
értesült az aradi kivégzésekről és Komárom feladásáról. Ezután hagyta el az ország 
területét és Hamburgba ment. 
1849 novemberében már Hamburgban volt. Itt írta meg az erdélyi hadjárat történetét. 
1850  Hamburgban német nyelven kiadta: "Bem's Feldzug in Siebenbürgen" c. könyvét. 
1850 április. Az emigránsoknak, s így neki is el kellett hagyniuk Hamburgot és 
Németország területét. 
1850 május. Párizsban  összeköttetésbe lépett gróf Teleki Lászlóval, Irányi Dániellel, 
Gorove Istvánnal, a magyar emigráció vezetőivel. 
1851 okt. 23. Londonban írásban részletesen beszámolt Kossuth angliai partra-
szállásáról. Amikor Kossuth New Yorkba indul hajón, akkor Czetz gr. Bethlen Gergely, 
Kiss Miklós visszamentek Párizsba. Czetz itt fordítja franciára Horváth Mihálynak a  
magyar szabadságharcról írott könyvét. 
1851 tavaszán Czetz, gr. Teleki László, Szemere Bertalan, Vukovics és  Klapka György 
aláírásával terjedelmes memorandumot terjesztett fel Louis Bounaparte kormányához, 
amelyben Ausztria és Magyarország közjogi helyzetére mutatott rá. 
1851. A decemberi  vérengzések Párizsban érik. 
1852. Párizs Az 1851-ben kelt memorandumukat elutasították. A Krimi háború 
kitörésekor Czetz kiábrándult II. Napóleonból  és Klapka rábeszélésére 
Konstantinápolyba ment. Ott megszervezte a  magyar légiót. Ez tudomására jutott 
Ausztriának és kilépett a semlegességéből, Oroszország mellé állt. Czetz nem akart  
idegen hadseregben szolgálni,   elhagyta Konstantinápolyt és Nizzába ment. Itt 
találkozott a vértanú halált szenvedett gr. Batthyány Lajos özvegyével és több 
kísérőjével. Ők intézték el, hogy visszamehessen Párizsba. Itt tanított, fordított, de látva, 
hogy a franciákat a független Magyarország ügye nem érdekli, Weis magyar mérnökkel 
Svájcba ment. Vasútépítési tanulmány tervet készítettek a Genf és Annecy közötti 
vonalra,  megbízóik megelégedésére. 
1857 őszén Svájcban találkozott régi barátjával gróf Teleki Sándorral, akivel 
Spanyolországba utaztak. A megnyerő külsejű, 36 esztendős Czetz János itt ismerkedik 
meg Basilia Ortiz de Rosasszal, a száműzetésben élő argentin elnök  Juan Manuel de 
Rosas unokahúgával. Az egész család és rokonság száműzetésben élt, saját 
palotájukban laktak. Prudenció apja beleegyezett a házasságba. 
1858 telén  Párizsból Sevillába érkeztek. 
1859 márc. 2. Czetz János a sevillai San Vicente templomban oltárhoz vezette Basilia 
Ortiz de Rosas kisasszonyt. Mézes heteket Alcala de Henaresban töltötték. Itt kapott 
levelet Klapkától, melyben meghívja Czetz tábornokot, hogy magyar szökevényekből  
szervezze meg a magyar légió első dandárját. Ezért Czetz azonnal  Madridba indult. 
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1859 június 24-én  I. Ferenc József császár csapatai vereséget szenvednek az olasz 
hadseregtől. Kossuth III. Napóleontól segítséget kért, amit először megígért,  de később 
nem adta meg, ezért a magyar légiót nem szervezte meg. 
1859 júl. 15-én visszaadta megbízatását és búcsút vett Kossuthtól. Visszatért Sevillába 
feleségéhez és látván, hogy Európa nem segít Magyarországnak elhagyta Európát. 
1860 májusában Czetz, feleségével és öt hónapos Lean nevű kisfiával Lisszabonban 
hajóra ült és négy hét múlva Buenos Airesbe érkezett. 
  . 

  folytatás (Dél-Amerika) a következő számban 
 

Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh Klarissza 
 

<><><><><><> 
Beszámoló az 1998 július 16-án tartott klubdélutánról 

A nagy meleg ellenére ismét megtelt a klubterem a Magyarok Házában. A program sok 
érdekességet kínált és adott is. Dr. Czárán István előadása az erdélyi örmény városok 
jogi státusának alakulásáról a magyarörmény múltat ismertette Erdélyben, míg Petrás 
Mária csángó népdalénekes és iparművész a moldvai csángók mai nehéz helyzetébe 
engedett bepillantást. Kb. 300.000 csángó él elszigetelten, szinte elhagyatva Moldvában, 
akik katolikus vallásukat sem tudják hitük szerint és anyanyelvükön gyakorolni. Magyar 
iskolák és magyar katolikus plébánosok híján felgyorsult az elrománosodás, az 
anyanyelv elvesztése, az ortodoxia térhódítása. Már csak vagy 80.000-en beszélik a 
csángó magyar nyelvet s a 2-300 gyermek taníttatása Csíkszeredában, Udvarhelyen és 
Budapesten sem tudja megállítani a folyamatot. Ráadásul Csíkszeredában meg is szűnt 
ez a lehetőség. 
Nem szabad lemondani róluk, tenni kell valamit értük is mielőbb ! 
Máriát - ízes és mondanivalóval teli beszéde, kedves lénye, csodálatos hangja miatt - 
azonnal mindenki szívébe zárta. A varázst csak növelték a kristálytiszta, követ 
megmozgató hangon, dobbal kísért - gyönyörű csángó népviseletben előadott - erdélyi 
és csángó népdalok, balladák. De még mindig volt mivel fokozni az élményt. 
Csodálatos kerámiáit, csángó madonnáit látva  végképp mindenki szívébe zárta ezt a - 
nagy művész létére is - szerény, alázatos asszonyt. Itt él közöttünk 8 éve 2 gyermekével. 
Fogunk még találkozni Vele szerény műtermében, kiállításain és közösségünkben. 
Szeretettel várjuk. 
Öröm volt tapasztalni a klubtagok aktivitását. Dávid József író és költő klubtársunk 
kedves bemutatkozása, műsorhoz választott versének felolvasása bizonyítja, hogy 
milyen nagy igény van egymás megismerésére. 
Végül dr. Sasvári László előadása párhuzamot vont az örmény és a görög liturgia 
között, sok érdekességet megvilágítva. Komoly gondolatokat vetett fel az örmény 
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katolikus vallásunk gyakorlását illetően, amely ugyancak sürgetően megoldandó kérdés.       
(M) 

<><><><><> 
 

AZ ERDÉLYI ÖRMÉNY VÁROSOK JOGI STÁTUSZÁNAK ALAKULÁSA 
Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 1998. július 16-án tartott rendezvényén 

 
I. Gyergyószentmiklós (és Csíkszépvíz), a székelyföldi örmény központok 

 
Az örmények egyik fő állomása az erdélyi bevándorlás során Gyergyószentmiklós volt. 
I. Appaffy Mihály 1680 októberében kelt oklevelében szabad kereskedést biztosított 
nekik. "Becsületes híveinknek, a kereskedő örményeknek birodalmunkban mindenütt, 
minden városokban, falukban és akármely helyeken is minden sokadalmakban és 
vásárokon szabados kereskedésük legyen." 
A fenti kiváltságok megerősítésével egyidejűleg II. Appaffy Mihály további 
kiváltságokat adományozott részükre, így például bíró és esküdt választási jogot kaptak. 
Az így választott bírák és esküdtek felettese az Ebesfalván (Erzsébetváros) székelő 
főbíró volt. Egyébként közigazgatásuk a Szék hatáskörébe tartozott. 
A gyergyószentmiklósi székely-örmény viszony kezdeti jóirányú alakulása az idő 
múlásával romlani kezdett, tekintettel arra, hogy az örmény iparosok és kereskedők 
egyre szélesebb körű tevékenysége kezdte kiszorítani a piacról a székely iparosokat és 
kereskedőket. Ennek következményeként 1772-től a két fél már ellenségként állt 
egymással szemben.  
Nézzünk egy példát: 1773-ban az örmények képviselői panasszal fordultak gróf Haller 
János kormányzóhoz és előadták, hogy a Szék megtiltotta részükre a kútásást, a 
templomépítést, sőt azt is, hogy 8 óra előtt a piacra menjenek, holott  "azelőtt 
mindenféle ember, még az Czigány is szabadon vásárol tsak az örmény arceáltatik". 
Nagyon el lehettek keseredve, mert a panasz végén azt írták, hogy készek elhagyni 
Gyergyót, ha a Szék megveszi házaikat. E fenyegetés beváltására nem került sor, mert 
Haller gróf a 8 óra előtti vásárlást  kivéve  orvosolta  sérelmeiket. 
Mindezek indokolttá tették a székelyföldi örmények azon törekvését, hogy minél több 
privilégium megszerzésével próbálják biztosítani létüket.  
Törekvéseik eredményeképpen született meg a Csík-Gyergyó-Háromszék 1728. 
januárjában kelt azon közgyűlési határozata, amely a II. Appaffy fejedelem által 
adományozott kiváltságokat erősítette meg. 
E rendelkezés az örmények közötti vitákat eldönteni hivatott, kizárólag örmény bírákból 
álló bíróság, az Örmény Fórum hatáskörét polgári perekben kiterjesztette a nem örmény 
polgár által örmény ellen indított perekre is.  Ez  esetben viszont a székely felperes 
képviseletét a Szék egy tisztségviselője is jogosult volt ellátni. 



 8 
Az itteni örmények 1794-ben megpróbáltak Szamosújvárral és Erzsébetvárossal azonos 
jogállást szerezni, de törekvésük nem járt sikerrel. A korábbi gyakorlatot azonban 
sikerült fenntartani, sőt sikerült elérni azt, hogy a kereskedelmi törvényszéknek 
minősített Örmény Fórum által elbírált ügyekben a fellebbezések tekintetében nem a 
Háromszék fellebbviteli bíróságának, hanem az erdélyi Kormányzóság bíróságának lett 
hatásköre. 
A határozat azt is engedélyezte, hogy az örmények maguk közül külön adószedőt 
válasszanak. 
A székelyek már az 1794/95-i országgyűlésen támadták az örmények kiváltságait és 
követelték, hogy a szórványoknak ne legyen külön joghatóságuk, adójukat pedig a 
területileg illetékes adópénztárnoknak fizessék be. A rendi tiltakozás eredménytelen 
maradt, sőt 1796-ban újabb királyi döntés született, miszerint a két kisebb örmény 
kolónia minden pere a kereskedelmi törvényszék elé tartozik, kivéve a büntető-, 
ingatlan- és ingatlanzálogosítási ügyeiket. 
1808-ban a törvényszék bírái és egy örmény személy között keletkezett vita miatt a 
Kancellária a bíróság működésének javulása érdekében intézkedést kezdeményezett. A 
Kormányzóság és a Kancellária  a törvényszék minden ülésén az illetékes alkirálybíró és 
két táblabíró tanácsadói minőségben történő jelenlétét javasolta. 
I.Ferenc az ötletet elvetette, csupán az örmény bírák jobb megválogatását rendelte el. 
A törvényszék fennállását fenyegető veszély azonban csak fokozódott, mert az 
örmények túlságosan jól használták ki a háborús konjunktúra adta kereskedelmi 
lehetőségeket és ezzel csak fokozták konkurenseik ellenérzéseit. 
 Az 1810/11-i országgyűlés - Csíkszék követei fellépésének hatására - szükségtelennek 
ítélte a kereskedelmi törvényszék fennállását, ezért döntést hozott annak 
megszüntetéséről. A döntést a király nem szentesítette, az örmények pedig ezen 
felbuzdulva további kiváltságokat próbáltak szerezni, így például el akarták érni azt, 
hogy minden őket érintő pert a kereskedelmi törvényszéken tárgyalhassanak. Ez a 
túlzott követelés természetesen eredménytelen maradt. 
Attól függetlenül, hogy az örmény-székely viszony a XVIII. századtól soha nem volt 
igazán felhőtlen, az örménység érdemeként kell elkönyvelnünk azt a tényt, hogy 
Gyergyószentmiklós mind kereskedelem, mind ipar szempontjából Csík vármegyének a 
legjelentősebb településévé vált. 
 

II. Erzsébetváros, a második örmény metropolisz 
 

Erzsébetváros valószínűleg már a római korban létezett mint Ebesfalva, de csak 1415-
ben fordult elő községként ez a név, mint a Bethlen család tulajdona. Egy 1423-as 
összeírás szerint a lakosság 203 román jobbágyból és az udvari cselédséget képező 8 
magyar családból állt. A románok mint jobbágyok szolgálták a fejedelmet, aki a 
hűségeseket birtokkal is megajándékozta. 
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1447-től Ebesfalva az Appaffyak egyik törzsbirtokának központját képezte  II. Appaffy 
Mihály haláláig. 
Ebesfalván az örmények I. Appaffy Mihály fejedelem uralkodása alatt, 1685-ben 
települtek le. A  fejedelem   1684- és 1689-ben kiváltságleveleket adományozott nekik, 
melyben vámmentesség nélküli szabad kereskedelmet biztosított részükre és 
megengedte, hogy maguk közül választhassanak bírákat. 
II. Appaffy Mihály elődje jó szokásait folytatva, 1696-ban szabadságlevelet adott ki az 
ebesfalvi örmények részére. Ekkor már Appaffy csak névleg viselte a fejedelmi címet, 
így közjogilag a szabadságlevél megkérdőjelezhető, azonban a saját uradalmáról lévén 
szó, tényleges érvényesülése biztosítva volt.  
A Fogarason kelt szabadságlevél az örmények végleges letelepedésének megadásán 
túlmenően az örmények bíróválasztási jogát megerősítette azzal a megszorítással, hogy 
örmény-magyar perben csak magyar hatóság járhatott el, a magyar-örmény perek 
azonban első fokon az ebesfalvi  örmény bíró joghatósága alá  tartoztak.  A  bíró mellett 
esküdtek is működtek. Az örmény bíró ítélete ellen fellebbezni – az örmények közötti 
perek tekintetében - az erdélyi görögök bíróságához lehetett. A szabadságlevél 
vallásszabadságot biztosított részükre és  örmény szertartású pap működését 
engedélyezte.  
A kiváltságlevél biztosította továbbá a szabad kereskedés és költözködés jogát. 
Két fontos későbbi mentességük első formája is megtalálható a szabadságlevélben: a 
kvartélymentesség (katonai beszállásolás alóli mentesség) és a falu terhei - elsősorban a 
fuvarkötelezettség -  alóli mentesség. 
A fenti szabadságlevelet mintegy kiegészítette II. Appaffy Mihály feleségének, Bethlen 
Katának 1700-ban kelt rendelete, amely előírta az Appaffy uradalmak tisztjei részére, 
hogy a birtokain tartandó vásárokon az örmény kereskedőknek a legjobb, általuk 
kiválasztott helyet biztosítsák sátruk felállítására. 
Ebesfalva hamarosan az erdélyi örmények közigazgatási székhelyévé vált és az erdélyi 
kormányzók polgári főigazgatása alá tartozott. Katonai védelmét az erdélyi 
hadparancsnokság biztosította, belügyeinek intézésében pedig önálló hatáskörrel 
rendelkezett, így rendeleteket, szabályokat   alkothatott, azoknak végrehajtását akár 
büntető intézkedések alkalmazásával is biztosíthatta. 
II. Appaffy Mihály halála után az uradalmat felesége, Bethlen Kata örökölte, azonban 
Appaffy az uradalmak mellett jelentős adósságot is hátrahagyott, ezért Bethlen Kata I. 
Lipót királlyal egyezséget kötött és a tartozások fejében az Appaffy birtokok 
tulajdonjogát – a haszonélvezeti jog fenntartása mellett - átengedte a Kincstárnak. A 
Kincstár 1724-ben, Bethlen Kata halála után, az Appaffy birtokokat lefoglalta. 
1725-ben a kormányzó (gróf Kornis Zsigmond) meghívására az ebesfalvi örmények 
részt vettek a kolozsvári országgyűlésen, 1733-ban III. Károly-tól pedig kiváltságlevelet 
kaptak, melynek alapján a kincstár ebesfalvi birtokának  az örmények által lakott része 
Erzsébetváros néven külön közigazgatási egységgé vált.  
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A fenti kiváltságlevél birtokában Erzsébetváros a tulajdonszerzéssel is megpróbálkozott, 
főként azért, mert megkezdődött a Kincstár és a Bethlen család között egy per, 
amelynek tárgya az Appaffy birtokok tulajdonlása volt, és ez igen érzékenyen érintette 
az erzsébetvárosi örményeket (főként a Kincstár pervesztessége esetén vált volna 
bizonytalanná helyzetük). A pert végül a Bethlen család elvesztette.  
Az örmények 1758-ban Ebesfalvát (ezen belül Erzsébetvárost is) négy környékbeli 
faluval együtt Mária Teréziától megvásárolták. Ennek alapján Mária Terézia 1758. 
november 28-án kelt második kiváltságlevele elrendelte, hogy Erzsébetváros az egész 
ebesfalvi uradalmat bekebelezze és az egésznek neve Erzsébetváros legyen.  
II. József uralkodása alatt egy új közigazgatási rendszer bevezetésére vonatkozó 
előkészületek kezdődtek és ez komoly veszélyt jelentett az erzsébetvárosi örmények 
önállóságára nézve. Az örmények az uralkodóhoz fordultak a korábbi kiváltságok 
megerősítése érdekében. Felségfolyamodványukban kérték továbbá, hogy a 
kiváltságlevél tartalmazzon rendelkezéseket a hitelperek gyorsabb intézéséről és az 
örmények közhivatalokban való alkalmazásáról, valamint egy, a város árvízvédelméhez 
szükségesnek tartott terület megvásárlását kezdeményezték. 
A későbbiekben ismét előterjesztett kérelmükben a fentieken túlmenően Erzsébetváros 
részére szabad királyi városi rang megadását is javasolták. 
Az egyesített Magyar-Erdélyi Udvari Kancellária támogatta az örmények kérelmét, 
amelyet II. József is jóváhagyott és utasította az erdélyi Kormányzóságot a 
kiváltságlevél-tervezet elkészítésére.  
A Kormányzóság igyekezett késleltetni az ügyet és különféle kifogásokat fogalmazott 
meg a privilégiumok tekintetében, végül pedig 1784-ben a kiváltságok megerősítésének 
ügyét átadta az új megyerendszert létrehozó bizottsághoz, a város területi igényét 
illetően pedig vizsgálatot rendelt el. Érthető volt a Kormányzóság igyekezete, hiszen ha 
sikerül megyei joghatóság alá vetni Erzsébetvárost, a Kormányzóság bevételei is jobban 
gyarapodhattak volna. 
A Kormányzóság az uralkodónak megküldött állásfoglalásában az ebesfalvi uradalom 
Erzsébetvárosnak adományozását is kifogásolta, bár nem adományozás, hanem 
megvásárlás történt. 
Időközben azonban a Kancellária elkészítette a kiváltságlevél-tervezetet, amelyet 
előterjesztett az uralkodónak. Ebben főként Erzsébetváros szabad királyi városi rangra 
emelésével foglalkozott. A megye azért akar joghatóságot gyakorolni Erzsébetváros 
felett – fejtegette a tervezet -, mert a császár rendelkezése szerint Erdély minden 
mezővárosa megyei joghatóság alá kell kerüljön, de ez csak azokra a mezővárosokra 
vonatkozhat, amelyeknek nincsenek kizárólagos privilégiumai. További érveléseiben 
előadta, hogy a város azonos adókategóriában van Erdély legelső városaival, tehát - ha 
nem szólnak ellene politikai vagy más meggondolások - szabad királyi városi rangra 
emelhető. 
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Mindezek eredményeként 1785. január 27-én II. József kiváltságlevelet adott az 
erzsébetvárosi örményeknek, melyben azon kívül, hogy a Mária Terézia által adott 
kiváltságokat megerősítette, az örmény kereskedelem erőteljes fellendítése végett a 
következőket is elrendelte: "...Parancsoljuk, hogy a fennevezett város s annak polgárai, 
a megye, melyhez tartoznak, valamint minden más joghatoság alól, úgy a törvényszéki 
mint a polgári és gazdasági ügyekben jövőre is teljesen kivéve legyenek és csak a 
királyi kormányuktól függjenek...". 
 
A szabad királyi városi rangra történő emelést az 1786. december 27-én kelt 
kiváltságlevél rendelte el. 
Az erzsébetvárosi örmények kiváltságait V. Ferdinánd 1837-ben kiadott kiváltságlevele 
ismét megerősítette többek között a következőképpen: "Erzsébetváros polgárai és 
lakosai, kik kedves erdélyi nagyfejedelemségünk többi magyar szabad királyi városi 
lakosaival egyenlőkké tétettek és egyesítettek, a vármegye - melyben laknak - 
joghatósága alól kivéve közvetlenül az ottani, másodfolyamodású kormányszéktől 
függjenek s nevezett város, mint királyi birtok, a törvényes erdélyi fejedelmen kivül más 
senkit se ismerjen földes úrnak, hogy így ezt tőle senki el ne választhassa, el ne 
idegenithesse vagy el ne zálogosithassa...". 
 
Ez időben Erzsébetváros közigazgatás tekintetében Kisküküllő vármegyéhez tartozott és 
annak egyetlen rendezett tanácsú városa volt; önkormányzati jogát részint képviselő 
testülete, részint tanácsa által gyakorolta.  
Erzsébetváros fénykorában Járásbíróság és Királyi Törvényszék is működött. 

 
 (folytatás a következő számban) 

Dr Czárán István 
<><><><><> 

 
Az örmény liturgia görög párhuzamai 

A Fövárosi Örmény Klubban 1998. julius 16-án elhangzott előadás 
 

Egy régi kívánságnak próbálok eleget tenni, hogy a hazai keleti kerszténység 
ismertetésére egy kismonográfia szerű írást próbálok elkészíteni. Az eredeti címe: Az 
ikonosztáz árnyékában. A lektor véleményét figyelembevéve ezt a címet 
megváltoztattam: Az ikonosztáz vonzásában. Ennek következtében az örményekről 
szóló részt a végére helyeztem, mivel az örmény egyházban nincs ikonosztáz, de meg 
kell emlékeznünk róla, mivel a görög egyház mellett a többi keleti keresztény egyházból 
egyedül az örmény van képviselve nálunk. 
Ha az örmény templomban nincs is ikonosztáz, az örmény hagyományokban és a 
szertartásban sok közös elem van a görögökével. Most ezzel kapcsolatban szeretnék 
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néhány gondolatot elmondani. Előljáróban azt említeném, hogy sokakkal találkoztam 
honfitársaim körében, akiket érdekelt az örmények sajátos szertartása. Csak egynek a 
személyét idézném, néhai Kovács Géza római katolikus lelkészét (+1971), aki 
tudományosan is foglalkozott ezzel, s akinek hagyatékát sokszorosan fel is használtam 
(pl. liturgikus szövegfordításait a Füzetek Naptár rovatában.). 
Kovács Géza és jómagam is (másokkal együtt) a görög szertartású egyházból kiindulva 
jutottunk el az örmény egyházhoz, szertartáshoz. Volt egy összehasonlítási alapunk, s 
ehhez viszonyítottuk a testvérintézményt, a rokon szertartást. Ezért lehet, hogy 
következtetéseink, megállapításaink mások, mint azokéi, akik benne éltek a négy erdélyi 
örmény katolikus egyházközösség valamelyikében, vagy akár a budapesti közösségben. 
Mi az örmény szertartást olyan szellemi kincsnek tekintjük, ami nagyértékű örmény 
testvéreink kezében, sokak számára lehet a lelki felemelkedés eszköze, mint erre is 
vannak példák. 
Elhangzik itt a liturgia szó. Görög eredetű, közszolgálatot jelent. A görög egyház a szót 
a misére, az utolsó vacsora megjelenítésének a szertartására alkalmazza. A szertartás 
szó tágabb értelmű, használjuk annak latin eredetű megfelelőjét, a ritus szót is. A 
liturgia megnevezést gyakorlatilag a többi keleti egyház miséjére is alkalmazzuk. Jelen 
esetben is így. 
A IV-V. században kialakult örmény liturgia két forrásból táplálkozott: a bizánci és a 
szir liturgiából. Ma is vannak olyan elemei, mind formailag, mind tartalmilag, melyek 
azonosak a görög liturgia egyes elemeivel. (A szirrel való azonosságot nem vizsgáljuk, 
mivel ehhez hiányzik a megfelelő - magyar nyelvű - forrásanyag.) 
Gondolataink sorát kezdjük a liturgia kezdő részével. S említsük meg a liturgikus 
ruhákat. A pap stólája, kézelői, öve szinte teljesen olyan, mint a görög szertartású papé. 
A palást azonban a római szertartású, úgynevezett vecsernyepalásttal azonos. Ami 
sajátosan örmény,  a palást fölé rakott széles gallér. A segédkezők közül is a diakónus 
hasonló vállszalagot visel, hasonlóan feltéve, az orariont, mint a görög diakónusok. 
A liturgikus imák esetében többnél olvasható, hogy Aranyszájú Szent János imádsága. 
Aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspöke volt, s a nevéhez fűződik egy 
liturgiafajta. Nem szerző volt, hanem szabályozó. 
Az örmény liturgia elején is van egy előkészületi rész, mint a görögben, melynek a 
feladata az ajánlatok, a kenyér és a bor előkészítése. A kenyér ugyan az örmény 
használatban  ostya s nem kovászos kenyér. A XII. században , a keresztes háborúk 
idején, a nyugattal kialakult kapcsolatok folytán az örmény egyház a latin (római) 
szertartás mintájára alakított a saját szertartásán, s átvett egyes elemeket. 
Görög elemek azok a könyörgéssorozatok is, melyek az örmény apostoli egyház 
liturgiájában megtalálhatók. Az örmény katolikusok, így az erdélyiek is, egy rövidített 
liturgiaformát használnak. A budapesti gyakorlat ettől eltér, de ez újabb keletü. 
Az előkészületi részt olyan követi, melyet a latinból vettek át, a lépcsőima. (A II. 
vatikáni zsinat után ez a latin misében módosult !) Következnek azonban olyan papi 
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csendes imák, melyek azonosak a görög liturgiában levőkkel. Majd elhangzik a 
bevonulási ének. Itt két énekre hívom fel a figyelmet. 

1. "Istennek egyszülött Fia és Isten Igéje, 
     aki lényegében halhatatlan vagy, 
     és az Isten Szentséges Anyjától, 
     a mindenkori Szűz Máriától, 
      emberi testet vettél magadra, 
     változatlanul emberré lettél, 
     meg is feszítettek, Krisztus Istenünk, 
     legyőzted haláloddal a halált, 
     aki egyike vagy a Szentháromságnak, 
     akit az Atyával és Szentlélekkel  
     együtt imádunk és dicsőitünk: 
     üdvözíts minket." 

Ezt a himnuszt az örmény egyház minden vasárnap énekli, míg a görög - pár esettől 
eltekintve - minden liturgiában! 

2. "Feltámadt Krisztus a halottak közül! 
     halállal győzte le a halált, 
     és feltámadásával nekünk életet ajándékozott! 
     Dicsőség Neki mindörökké! Amen." 

Ez a husvét főéneke, a görög egyházban is. (Ott az utolsó sor nincs meg!) 
 
Közös minden keleti liturgiában a háromszorszent éneklése: "Szent Isten, szent és erős, 
szent és halhatatlan, írgalmazz nekünk!" (A görögben az és kötőszók nem szerepelnek!) 
Mindkét liturgiában megvan az evangéliumoskönyvvel végzett körmenet az oltár körül. 
De vannak különbségek: 
- a görögben az ének előtt végzik ezt a körmenetet, és jobbról kerülik meg az oltárt; 
- az örményben az ének alatt,  s  balról kerülik meg az oltárt. 
 Következnek az olvasmányok. Egy valamelyik apostoli levélből. (Hajdan volt 
ószövetségi is, érdekes módon ez a görögből is kikopott !) Majd az evangélium. Hogyan 
készítik elő ennek meghallgatását ? 

"Diakónus:  Álljatok fel! 
Pap:             Békesség - mindnyájatoknak ! 
Hívek:          És a te lelkednek. 
Diakónus:    Félelemmel hallgassátok! 

Szent evangélium olvasása Szent N. szerint. 
Hívek: Dicsőség Néked, Uram Istenünk! 
Diakónus: Figyeljetek! 
Hívek: Isten szól hozzánk. 
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Következik az evangélium felolvasása, melynek a végén a hívek: Dicsőség 
Néked, Urunk Istenünk! 
(A liturgiában sok esetben van áldás: 
Pap:               Békesség - mindnyájatoknak! 
Hívek:           És a te lelkednek. 
Diakónus:      Imádjuk Istent ! 
Hívek:           Előtted Uram! 
Egy másik fordításban az "Imádjuk .. " így szerepel: Boruljunk le Isten előtt!) 

Az örmény katolikusoknál predikáció következik. Egyébként ezután a hitvallást 
imádkozzák. Az örmény egyház nem a nicea- konstantinápolyi hitvallást használja, 
hanem azt a formát, amit Ciprusi Szent Epifán fogalmazott meg, s így kezdődik: 
"Hiszünk az egy Istenben..." Valamikor a nicea-konstantinápolyi is így kezdődött, de 
431-ben az efezusi zsinat megváltoztatta: "Hiszek az egy Istenben..."  Ugyanis a hit 
egyéni dolog, s mindenki a saját hite szerint üdvözül. 
Egy gondolatot azonban kiemelnék az örmény liturgia hitvallásából: 
"... tökéletesen született a Szentséges Szűz Máriától, akitől a Szentlélek által testet, 
lelket és szellemet vett magára..." 
Itt az az ősi keleti felfogás fogalmazódik meg, hogy az ember nem két összetevőből (test 
és lélek), hanem háromból áll: test, szellem és lélek. Ez a gondolat megvan a szír-
maronita és a kopt liturgiában is. 
Sok közös, mindkét liturgiában meglevő felhívás, szövegezés van még a továbbiakban 
is. Messzevezetnének és hosszúak lennének az összehasonlító szövegelemzések. 
Vannak minden liturgiának közös kincsei, majd ugyanazon a helyeken. Ilyen a "Szent, 
szent, szent" kezdetű ének (Sanctus). S szerepel minden liturgiában az áldozást 
megelőzően az Úr imája (Mi Atyánk). 
Ki kell emelnünk, hogy az áldozást nagyon körültekintően készítik elő az örmény 
liturgiában. A szent ostyát és a kelyhet többször is felmutatják, a pap és a hívek 
többszörösen is hitvallást tesznek. 
Azonos a két liturgia egyik záróimája is. Bécsben járva láttuk ezt az imát több nyelven 
egy kötetben kiadva. Egy főrangú kedves imája volt. (A görög liturgiában amboni 
imának nevezik.) 
"Uram, Te megáldod a Téged áldókat, megszenteled a benned bízókat: Üdvözítsd a Te 
népedet, és áldd meg örökségedet, s egyházad teljességét őrizd meg, tisztítsd meg 
azokat, akik szeretettel meglátogatták házadnak fölségét. Dicsőíts meg minket isteni 
erőddel és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a Te 
világodnak mindenfelé, a Te egyházaidnak, papjaidnak, az igazhitű királyoknak és 
hadseregüknek és az egész népnek. Minden jó adomány és tökéletes ajándék ugyanis 
felülről van: onnan száll le a világosság Atyjától. És Téged illet a dicsőség, a hatalom és 
a tisztelet most és mindörökké." 
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Mikor kezdtem érdeklődni az örmények iránt, még fiatal koromban, nem ismertem még 
a teljes fölállást, s úgy gondoltam, hogy a hazai örménységet lefedi teljesen az örmény 
katolikus egyház. Az 1982-es esztergomi egyházmegyei schematizmusban az örmény 
katolikus közösség híveinek létszámát tekintve ez áll: 10000. Pár éve azonban, 
gazdagodva ismeretekben azt látom, hogy ez csak egy potenciális szám. Ennyien 
lehetnének - egyházjogilag - örmény katolikusok. Tehát ez a szám inkább megfelel az 
örmény származású magyarok számának. Ma már látom, hogy az úgynevezett magyar-
örményeknek csak egy kis töredéke tartozik gyakorlatilag az örmény katolikus 
egyházhoz. De így van ez Erdélyben is. Hadd idézzek az Arménia folyóirat 1997/2-es 
számából, ahol egy 84 éves férfi nyilatkozik. A cikk címe: Örmény sors!     
"K. (kérdező): Ön mióta lakik Kolozsváron? 
D.B. (Dániel Béla): 1932-ben jöttem ide. 
K.: Az örmények tartották-e egymással akkoriban a kapcsolatot? 
D.B.:Egyszer a szamosújvári plébános eljött Kolozsvárra és összeírta az örményeket. 
Aztán nem volt semmiféle örmény kapcsolat; aki barátságban volt, akár örmény, akár 
nem, az barát volt, de örmény alapon ez nem volt. Most minden vasárnap 12 órakor 
miséznek a piarista templomban. Örmény katolikus misét mond a szamosújvári 
plébános: Sáska Jenő. Én nem voltam egyszer sem, de láttam őt egyszer ott misézni. De 
hát kinek? Örmény katolikus már úgyszólván nincsen. Szétszóródtunk mindenfelé, s 
mivel örmény papok máshol nem voltak, római katolikus vallásúvá keresztelték őket. 
Igy váltunk mi is azzá. Dédapám még örmény katolikus volt, megvan nekem a születési 
bizonyítványa." 
Nemrég beszélgettem görög katolikus papokkal, s azt a véleményt hangoztatták, hogy 
az örmények nem vállalják a szertartásukat.  
Sajnos ezt a véleményt, kevés kívételtől eltekintve, nem tudom cáfolni. 
A történelemben nincsen "Ha". Mégis elengedem a fantáziámat: vajon nem alakulhatott 
volna ki egy jelentősebb létszámu, valamelyest magyar liturgikus nyelvű, de örmény 
szertartású egyház? Ha közeli példákat keresek, akár Erdélyben, akár Lengyelországban, 
de Velencében is, akkor a válasz: nem. Hisz Bécsben a mechitaristák száma is 
rohamosan fogy, Velence valamivel jobban áll. (A kedvezőtlen körülményeket nem is 
említem!) Nem ismerem a franciaországi és az amerikai örmény katolikusok helyzetét, 
csak a közeli példákat láttam. A lengyel örmény katolikusságnak is csak egy parókiája 
van, s Velencében, hiába van a városban is templom, már hívei csak 5 családra 
terjednek ki. 
Miért van ez igy? Bonyolult vizsgálatot igényelne. Lehetne ezzel a címmel is tartani egy 
előadást: Örmény katolikus sors! 
Megrendezte az Egyesület 1997 novemberében az örmény katolikus konferenciát. 
Idézném az Arménia beszámolójából (1997/4): " A rendezvénysorozaton elhangzott a 
sokakban megfogalmazódó kérdés: lesz-e az örmény katolikus egyháznak jövője?" 

dr. Sasvári László   
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Dávid József 

Székelyföldön 
 
Szép Erdélyben járva,  
Őseim kerestem, 
De csak sírt találtam 
Székelyudvarhelyen. 
 
Betűzgettem nevét, 
Korhadt kopja fáján: 
"Itt nyugszik a lovas 
Ménfő Dávid István" 
 
Farcádra ballagva, 
Kibuggyant a számon: 
Örmény dédim sírját, 
Vajon hol találom? 
 

Menőben volt a nap, 
A nyugati égen, 
Összébb húzódozott 
Bíbor köpenyében. 
 
Már letette lábát, 
A nagy Hargitára, 
S átfordult a földünk  
Másik oldalára. 
 
Portfüstölő úton, 
Egy lovacska lépdel, 
Élettel megrakott 
Nyikorgós szekérrel. 
 
Tetején a gazda, 
Ostor a kezében, 
S a világba cserdít, 
Bíztatón, keményen.... 

<><><><><><> 
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN, ÉSZAK-ERDÉLYBEN ÉS 

BUKOVINÁBAN 
Látogatás őseink földjén II. rész 

1998 szeptember 18- szeptember 24 (7 nap autóbusszal, 2100 km) 
Útvonal: Bp.- Nyíregyháza - Csengersima - Szatmárnémeti - Nagybánya - 
Máramarossziget - Szaplonca - Iza völgye - Radnai havasok - Aranyos Beszterce völgye 
- Hosszúmező - Moldovica - Szucsava - Botosán - Németvásár - Békás szoros - Gyilkos 
tó - Gyergyószentmiklós - Ditró - Maroshévíz - Déda - Marosvécs - Szászrégen - 
Marosvásárhely - Marosbogát - Torda - Tordai hasadék - Kolozsvár - Tordaszentlászló - 
Kőrösfő - Bánffyhunyad - Magyarvalkó - Királyhágó - Nagyvárad - Ártánd -  Budapest.   
Részletes program a februári és márciusi  Füzetekben.  
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő buszköltség + 160 DEM/fő  (félpanzióval). 
Jelentkezés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén 10.000 
Ft előleg befizetésével. A 160 DEM-et szeptember elején kell befizetni ugyanott.  
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Választási felhívás ! 
1998 október 18-án a helyhatósági választások során lehetőség nyílik ismét 
örmény kisebbségi önkormányzatok létrehozására is. Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület él jelöltállítási jogával és ÖNÖN is múlik, hogy 
megkezdett kulturális, közösségi életünket  a jövőben békességben tudjuk-e 
folytatni.  
Egyesületünk e célból részletes választási programot dolgozott ki, amelynek 
megvalósulása esetén biztosítható az örmény gyökerekkel rendelkezők igényéhez 
igazodó kulturális identitásőrzés, hagyományápolás.  
Hogy programunk megvalósulhasson, kérjük,  hogy a kisebbségi ajánlószelvényét 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjének szíveskedják 
átadni. 

                 dr. Issekutz Sarolta  
                                       Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  elnöke 

 
Hírek, információk  

• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok 
gyűjtését az erdélyi magyarörmény közösségek  részére. 

 Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. 
 Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 
 1015. Budapest Donáti utca 7/a.  
 Új postacíme: 1251 Budapest Pf. 70.   Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.   
     Elnök: dr. Issekutz Sarolta,  fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között. 
  Erdélyi Örmény Gyökerek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak:   dr. Borszéki Béla,  Hanusz Gyula, Fancsali János, rétháti Kövér Ilona  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70.   Tel: (1) 201-1011  Fax: (1) 201-2401 



 

 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...” 

(Vörösmarty Mihály) 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa  
II. évfolyam 1998/19. szám  
1998. szeptember 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul - 
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

****** 
Naptár - szeptember 

Most nem az örmény, hanem a görög naptár szerint tennénk megemlékezést Világosító Szent 
Gergelyről, akit a bizánci egyház vértanúként tisztel, bár nem halt vértanúhalált, de 
viszontagságos életével kiérdemelte ezt a tiszteletet. 
Szeptember 30-án így énekelnek a görög szertartású zsolozsmákon:  
A nagyhírű pásztort mint az igazság bajnokát, 
hívek, ma mindnyájan istenes énekekben örvendezve magasztaljuk,  
Gergelyt, a pásztort és tanítót, a diadalmas világító fáklyát._ 
Mert ő imádkozik Krisztushoz, hogy lelkünket üdvözítse. 
 
Íme, Gergely mint fáklya, messzire világít, túl az örmény egyházon. 

Dr. Sasvári László 
****** 

Czetz János (gazdag) életének eseményei  
II. rész 

 
1860 júniusában megérkeztek Dél-Amerikába. Feleségének jónevű és nagyszámú rokonsága 
szeretettel fogadta Argentínában. Kezdeményezték az argentin hadseregbe való felvételét, de úgy 
elhúzódott, hogy nem várta meg.  
1862-ben irányítója lett a hatalmas ország kataszteri felmérésének és térképezésének. Életében 
először - és utoljára - jól keresett. 
1864. Súlyosan megbetegedett, nem folytathatta a földmérést. Ekkor már küszöbön állt a háború 
Argentína és Paraguay között. Rábízták a hadsereg megszervezését és kiképzését, de a frontra 
nem kellett kimennie. Az általa készített térképeket használták a háború alatt. 
1867. Magyarország és Ausztria között létrejött a kiegyezés. Ekkor komolyan foglalkozott a 
hazatérés gondolatával. De végül, felesége és gyermekei miatt, nem vállalkozott a bizonytalan 
útra. 
Elkészítette a SANTA FE - ESPERANZO - SAN GERONIMO közötti vasútvonal terveit, majd 
távíró vonalat épített ki ROSARIO - SANTA FEPARANA - és CONCEPCION DEL URUGUAY 
között. 
Domingó F. Sarmiento, az új hadügyminiszter sok feladattal bízta meg. Többek között Cordoba, 
Santa Fe és Buenos Aires határainak kiigazításával és egy hosszú védelmi vonal kiépítésével az 
indián támadások ellen. A mocsaras, sivatagos országrészben végzett hősies és önfeláldozó 
munkájáért ő és emberei nagy elismerést kaptak az elnöktől és a hadügyminisztertől. Ő volt a nap 
hőse, de a fizetése a régi maradt. 
1870 elején igazgatói állást ajánlottak neki az északi vasútvonalnál, de nem fogadta el, mert az új 
hazáját sem pénzért szolgálta. 
Megbízást kapott a Katonai Akadémia megszervezésére. A Pesten 1848-49-ben tervezett Hadi 



 

 

Főtanoda mintájára alapította meg és éveken át, 1870-74 és 1884-96 között igazgatta. Mivel a 
tábornoki rangját nem kaphatta meg, ezredesként vezette az intézményt.  
1874 májusában egy félreértés miatt elment Buenos Airesből és ismét, mint földmérő mérnök 
működött vidéken. 
1875. Mint az Entre Rios tartomány térképészeti intézetének igazgatója több nyelven adott ki 
térképeket Argentínáról, Chiléről, Paraguayról és Uruguayról. Tanított és vizsgáztatott az akkori 
főváros több intézetében és a tanárképzőben. A tudományokat népszerűsítő könyvei több kiadást 
értek meg. 
1883-ban a Buenos Aires-i nemzetközi kiállításon a Riosról szóló nagy összefoglaló munkáját 
aranyéremmel tüntették ki. Amikor a tartományi székhelyet áthelyezték, családjával együtt 
visszaköltözött Buenos Airesbe. 
1884-től ismét a Katonai Akadémiát igazgatta, valamint egy hadmérnökképző főiskola 
szervezését is rábízták. 
1893. Azt tanácsolta a kormánynak, hogy küldjenek az Andok hegységbe mérnökkari tiszteket a 
határvidék feltérképezésére. A bizottságba egy magyar mérnök is bekerült, bár nem volt katona. 
Léderer Gyula 1863-ban született Budapesten. 1888-ban érkezett Argentínába és Czetz egyik 
lányát vette feleségül. Tehetséges geodéta volt, de mint csillagász is hírnevet szerzett magának és 
a Buenos Aires-i egyetemen is tanított. Két gyermek maradt utána: Osvaldó Léderer és Celia 
Léderer. Mindkettőjüknek 3-3 gyermeke volt. 
Czetz másik leánya: Krisztina. A fia: Dr. Czetz Leon ügyvédként dolgozott. 
1896-ban mint ezredes vonult nyugalomba, mert csak argentin születésű állampolgár lehetett 
tábornok. Itthon a milleneumot ünnepelte az ország. A frissen épült palotákat, házakat, a Feszty-
körképet csak képekről ismerhette meg. Szeretett volna hazajönni, de az egészségi állapota már 
nem engedte meg. Honvággyal teli, fájdalmas hangú levelet írt barátjának, 1896. március 15-én. 
Beszámolt a hontalanság első éveiről, argentínai pályafutásáról, az eltelt évekről. 
Czetz János levele egy volt szabadságharcos fegyvertársának - nem tudni, kinek -, amelynek 
kusza betűkkel papírra vetett vázlatából vagy fogalmazványából is látni, mennyire vágyódott 
haza. 
"Bs. As. Márczius 15.-kén 1896. 
Kedves Barátom -1848 év ugyanezen napon Magyar Ország, e feledhetetlen és forró áhítattal 
imádott szép hazánk sorsa roppant fordulatot vett történelmi fejlődésében. Ép ezen a nap jelent 
meg egy buzgó hazafinak talán kissé túlzó kijelentése, hogy a magyar már önmaga kívánta belső 
kormányzatát intézni! Ezután következett másfél évi küzdelem - harcolás - győzelmek és végre 
ideiglenes megsemmisülés !” 
 
Beszámol a hontalanság éveiről, Argentínába érkezéséről, majd így folytatja:  
„Eltelt harminchat év, Magyarország visszanyerte állami szabadságát, a régi honvédek mind 
hazamentek, új királyi honvédség alakult s mindenki boldog lőn - csak engemet látszott mindenki 
elfeledni! És pedig tábornokok közt csak én nem tettem le a fegyvert, s még ma is feltalálhatják az 
ágyúkat, melyeket Gábor Áron, a nagy székely tüzér öntött volt Kézdy Vásárhelyt s én elásattam a 
Szilágy Somlyót köröző hegyekben!” 
 
A levél alapján több újság közölt cikket Czetz Jánosról. Ezekből az ország tudomást szerzett arról, 
hogy Bem jobbkeze, az erdélyi hadjárat hőse még él. 1892 óta élénk levelezést folytatott 
honfitársaival. A Kolozsvárott megjelenő "Történelmi Lapok" szerkesztője elküldte neki a 
példányokat, amiért viszonzásul a szabadságharcról írt könyvéből küldött haza. Szongott Kristóf 
felkérte, hogy az Arméniába írjon cikkeket és ezeket le is közölte. 
A magyar kormány megadta a tábornoki nyugdíját. A kolozsvári Országos Történelmi Ereklye 
Múzeumon keresztül évi négyezer forint kegydíjat kapott. 
1899 végén elhatározta, hogy fia és leánya társaságában hazalátogat, de megomlott egészségi 
állapota és szemműtétei miatt mégsem valósulhatott meg a régen dédelgetett gondolat. 



 

 

1902-ben, a 80. születésnapján volt tanítványai, barátai és a kint élő magyarok bankettet rendeztek 
tiszteletére. Ott volt az argentin vezérkar, köztük a későbbi elnök Uriburu tábornok is. 
1903. A születésnapi ünnepségre egy, akkor Buenos Airesben időző cigányzenekart vittek el 
hozzá, s a rég hallott dallamok szárnyán lelke hazaszállt Erdélybe. Czetz János életében először 
könnyezett. 
1904. augusztus 24-én érkezett utolsó levele Kuszkó Istvánhoz. 
1904. szeptember 5-én rövid szenvedés után, tüdőgyulladásban halt meg. A sok vándorlás, 
viszontagság, hontalanság után végre hazatért. 
1904. szeptember 6-án teljes katonai pompával temették el Buenos Aires-i Recolta temetőben a 
Rosas-család sírboltjába. Ravatalát a magyar és az argentin kitüntetései ékesítették, a Colegio 
Militar de la Nacion növendékei álltak díszőrséget. A gyászmenetben Riechieri tábornok, 
hadügyminiszter vezetésével részt vettek Buenos Aires helyőrségének parancsnokai. Az 
ágyútalpra helyezett koporsót három díszszázad kísérte. A katonazenekar gyászindulókat játszott. 
Halotti párnája - kívánsága szerint - magyar földdel volt megtöltve. Sírba helyezésekor 
díszlövésekkel adták meg az utolsó tiszteletet. 
1969. Az általa alapított Militar de la Nacion száz éves évfordulóján az intézet Czetz János 
honvéd tábornok, argentin ezredes hamvait felvette a sírból és El Palomárba szállította. Ott, az 
újonnan felszentelt kápolnában helyezték örök nyugalomra. 
Argentínában lovasszobra áll, a katonai múzeumban részletes ismertetés található életpályájáról, a 
hősöknek emelt falban pedig emléktábla hirdeti nevét, érdemeit.  
 
Budapesten a III. kerületben utcát és közt neveztek el róla. A Czetz János utca 2. sz. ház falán 
emléktábla van a következő felirattal: 
„Czetz János 1822-1904 
1848-49-ben honvéd tábornok és az erdélyi hadsereg táborkari főnöke. Bem oldalán küzdötte 
végig az erdélyi hadjáratot és különösen a piski győzelemben játszott kiemelkedő szerepet. 
A világosi fegyverletétel után Argentínába emigrált, ahol megszervezte és éveken át igazgatta 
Argentína első katonai akadémiáját „ 
 
Szülőföldjén Erdélyben, Gidófalván az 1200-as években épült gótikus, erődfallal körbevett 
templom kertjében áll a tiszteletére emelt kopjafa. A polgármesteri épület falán márványtábla és 
fémből készült dombormű emlékeztet a falu szülöttjére, az 1848-as szabadságharc tábornokára. 

Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh Klarissza 
 

****** 
Úri koldus .... 

Ilyen is van? Sajnos különösen a Főváros szívében lévő bérházak valamikori luxus lakásaiban. 
Ezek a koldusok valamennyien tehetetlen, öreg emberek, főleg egyedül élő öreg nénikék. Ők nem 
állnak ki az utcasarokra, az aluljárók forgatagában nem nyújtják remegő, ráncos kezüket, inkább 
éhen halnak, pedig lenne lehetőségük az elviselhetőbb életre. 
Az én kedves Erzsike néni ismerősömnek is. 
A kétszoba hallos, összkomfortos lakásának ablakai, tágas erkélye a József Attila utcáról az 
Erzsébet térre nyílt, de legalább 20 éve már csak hajnalonként, mert az utcán - és a téren a 
távolsági autóbusz állomásról - olyan benzingőz árad, hogy a tér senyvedő fáiról a szívós verebek 
is elmenekültek. 
Erzsike néni maradt. (Nem tudom, hogy a környéken hányad magával.) De milyen áron?! Az 
öregségi nyugdíj csak arra elég, hogy a tejet, kenyérkét, s a legszükségesebb tisztálkodási szereket 
megvegye. 
A lakás havi rezsije négyezerhétszáz forint. De azért volt fűtés, a konyhában gázrezsó, a csillárban 
ragyogtak az égők, a telefont is felvette, ez év január végéig.... Amikor hiába tárcsáztam, rossz 
sejtelmekkel szaladtam a lakására. Dörömbölésre, nagykabátban nyitott ajtót. 



 

 

- Már vártam - mosolygott rám szokott kedvességével. No jöjjön. Főzöm a teát...  
- De hát mi történt drága Erzsike néni? 
- Jaj lelkem. Hát ami mostanában még a proli lakóknál is megesik. Kikapcsoltak! És - tárta szét 
karját - jogosan, hiszen fél éve nem tudtam fizetni a számlákat. Ugyanis a múlt nyáron az utolsó 
nyakláncomat is pénzzé tettem. Már csak a karikagyűrűm és a fülbevalóm van, de ezt ha 
megfagyok sem adom, mert szegény jó férjem forogna a sírjában. 
- Jaj! Drága Erzsike néni ! Hiszen aranyak nélkül is meg lehetne oldani a dolgot.  
- Hogyan ? 
- Elcserélné a lakást egy garzonra. 
- Megőrült?! S hová tenném a gyönyörű bútoraimat, szőnyegeimet, meg mi ....  
- Eladná és nem nyomorogna, hanem öreg napjain.... 
- Várjon! - szakított félbe - felteszem a tea vizet, mert egy kis spiritusz főzőm még akad. Na...-
rakta fel a teás kannát és felém fordult: Maga, mint országot járó újságíró, ahogy mesélte, 
költözködött annyit, mint a vándorcigányok. De én 64 éve itt élek ebben a lakásban, s ha reggel 
nem tudnék kinézni az Erzsébet térre, meg is halnék... 
- Akkor adja ki albérletbe a lakást, amiért biztosan kapna 80-100 ezer forintot s kegyed meg 
ellenne a cseléd szobában. 
- Maga megőrült! - kapta le a teáskannát s csészék után nézve kesergős nevetéssel mondta: Aztán 
egész nap nézném az udvart, mi? Amíg meg nem hülyülnék. Abban a kis lukban akkor sem 
tartottam cselédet, amikor a banktisztviselő férjem után lett volna módom rá. 
Tehetetlenül toporogtam, majd asztalhoz ülve, szótlanul szürcsölgettem a nénike illatos teáját, ami 
mellől nem hiányzott a maga készítette aprósütemény sem. 
- És maga? - nézett bíztatóan rám - Készül az új regénye? Mert csak beszél róla, 
de én olvasni szeretném... 
- Mikor? Hogyan? Drága nénikém? Hiszen ha ezt a telet valahogy átvészeli is, de tavasz, nyár 
után jön az újabb megpróbáltatás. 
- Ne féltsen engem firkász úr - nevetett, mintha a legtökéletesebb lenne sanyarú élete körül 
minden - Két bundám van. Az egyiket eladom s lesz annyi pénzem, hogyha beáll a tél, beülhetek a 
sarki presszóba teázni, trécselni délutánonként a barátnőimmel, akik hasonló cipőben járnak, mint 
én, de ők sem adják fel. Aztán korán este bebújok a dunyha alá és álmodozom másnap délig.., 
szép Fővárosunkról. 
- Se tévé, se rádió...? 
- Téved. Egy kis zsebrádióm még van. Aztán egy egy elemet csak tudok majd venni. 
- Javíthatatlan. 
- Hát ... beismerem. 84 éves korban, az ilyen olyan nyavalyáimat is latolva ez már nem megy. De 
bármilyen keserves körülmények között élek is, azt még szeretném megérni, hogy egy reggel, ha 
kinézek a térre, ott látom majd az új Nemzeti Színház gyönyörű épületét... s utána - csuklik el a 
hangja - kivihetnek szegény megboldogult férjem mellé... 
 
Nem érte meg. Azt még látta, hogy Budapesten az Erzsébet téren elkezdték - a régen áhított új 
Nemzeti Szentély - alapjait ásni... 
Erzsike nénit 1997. szeptember 16-án kísértük ki a temetőbe. 
Fájdalom! De aranyos öreg barátnőm elvesztésénél is fájdalmasabb, hogy szeretett Hazánk 
imádott fővárosában, nem Ő volt az utolsó úri koldus... 

Dávid József 
 

****** 
AZ ERDÉLYI ÖRMÉNY VÁROSOK JOGI STÁTUSZÁNAK ALAKULÁSA 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 1998. július 16-án tartott rendezvényén 



 

 

II. rész 
III. Szamosújvár, a magyar-örmény metropolisz 

Szamosújvár már a római korban is létezett. Valószínűleg lovasosztály állomásozó helye volt. 

Jóval később Martinuzzi György építtetett várat, amely Arx Nova" néven volt ismeretes. 

Szamosújvár, mint város alapjait I. Lipót király 1700. május 15-én kelt diplomája értelmében 
(ennek létezése vitatott) az Erdélyben szétszórt örménység rakta le. 
 
Az első telepesek Verzár püspök vezérletével már 1696-97. körül megérkeztek Szamosújvárra 
Lipót előzetes engedélye alapján. Az ide betelepült örmény családok a haditanács által számukra 
kijelölt helyeken házakat építettek, és ameddig szabadalmukat meg nem kapták, földjeik után 
dézsmát fizettek a kincstárnak. 
 
A város alapításában és jogi helyzetének rendezésében tevékenyen közreműködő Verzár püspök 
el szerette volna érni, hogy az Erdélybe betelepült összes örmény Szamosújvárra költözzön, de ez 
a vágya csak a besztercei örmények vonatkozásában teljesült. Ez nem csoda, hiszen ebben az 
időben az erzsébetvárosi és székelyföldi örmények már az általuk lakott településeken sok 
kiváltsággal körülbástyázták magukat, ezért nem volt érdekük az elköltözés, és ezt kérelmeikben 
kifejezésre is juttatták. 
Szamosújvár jogállását Verzár püspök hamarosan rendezetté tette: első lépésben Erdély akkori 
főhadiparancsnokához, Steinville tábornokhoz fordult a városi tisztség jogállásának rendezése 
érdekében, ugyanis a háborús viszonyok egy időre lehetetlenné tették a Béccsel való 
kapcsolattartást. A főhadiparancsnok 1714. február 10-én felhatalmazta a szamosújvári 
örményeket bíró és esküdtek választására, azokat pedig ítéletek hozatalára. 
 
1717-ben a görög-katolikus román püspök lett a szamosújvári uradalom birtokosa, aki egyre 
gyakrabban háborgatta az ott lakó örményeket. Az ezzel kapcsolatos panaszok eredményeként az 
Udvari Kamara a további zaklatásoktól eltiltotta a püspököt, az örmények pedig megkezdték a 
tárgyalásokat, hogy az uradalmat ők vehessék zálogba. 
 
III. Károly uralkodása alatt 1737-ben létrejött a zálogjogi egyezség, melyek értelmében az 
örmények 90 évre megkapták a szamosújvári uradalom birtokát. A birtok megszerzésével a 
rendek is próbálkoztak, de az örmények által felajánlott összeget nem tudták túllicitálni. 
 
Az első jelentős szabályozást Szamosújvár részére a III. Károly által 1726. október 26-án kiadott 
kiváltságlevél hozta meg, amely elrendelte, hogy „...az a hely, ahol ez az örmény nemzet jórészt 
már házakat készített, a jövőben szabad város, latin szóval Armenopolis, németül Armenstadt, 
magyarul pedig Örmény-város néven hivattassék...”. 
 
A kiváltságlevél mezővárosi jogállást adományozott a településnek, továbbá elrendelte, hogy 
Szamosújvár polgári ügyeire nézve az erdélyi fő Kormányszék, gazdasági ügyeire nézve az 
Udvari Kamara, egyébként pedig az erdélyi főhadiparancsnokság védelme alá kerüljön. 
 
Az örmények továbbra is maguk közül választhattak bírákat és esküdteket, sőt szakértelemmel 
bíró jegyzőt is kinevezhettek. Ez utóbbi tisztség feladata az új örmény betelepülők befogadásáról 
való döntéshozatal lett azzal a kitétellel, hogy befogadás esetén felelősséget kellett vállalnia az 
újonnan érkezett személyekért. 
Egyébként a város az összes polgári igazgatási ügyekben - a gazdasági vonatkozásúakat kivéve - a 
Kormányzóság joghatósága alá lett rendelve. Ennek megfelelően alakult bíráskodásuk is. Pereik 
első fokon saját bíróságuk elé tartoztak; gazdasági perekben fellebbezni az Udvari Kamarához, a 



 

 

többi polgári perben pedig a Királyi Táblához lehetett. Büntetőpereik tárgyalásánál a 
kiváltságlevél kikötötte a területileg illetékes törvényhatóság (Belső Szolnok megye) tisztjeinek 
jelenlétét; ezek a perek szintén a Királyi Táblához voltak fellebbezhetők. 
A kiváltságlevél értelmében szabad kereskedelmet folytathattak. 
 
Szamosújvár kincstári birtokon feküdt, de a kiváltságlevél határozottan kivette az uradalom 
területéből, és biztosította a kvártély-, előfogat- és más hasonló terhektől való mentességet is, 
valamint rendezte a település által a Kincstárnak kamarai cenzusként fizetendő összeg, illetve az 
állami adó mértékét. 
 
A kiváltságlevelet az 1728. évi nagyszebeni országgyűlésen különösebb rendi ellenállás nélkül 
kihirdették. A rendek tiltakozása csak 1737-ben kezdődött, amikor az örmények zálogjogban 
megszerezték Szamosújvárt. 
 
A rendi tiltakozások hatására a szamosújvári örmények több alkalommal is kérték kiváltságaik 
megerősítését. Első ízben 1746-ban Mária Terézia kiváltságlevélben erősítette meg az 1726-ban 
III. Károly által adományozott privilégiumokat. A második megerősítést 1758-ban kérték, de 
ebben már a bevezetett új adórendszer hatálya alóli mentességet is kérték, ennek fejében viszont 
felajánlották, hogy szükség esetén - ideiglenes jelleggel - készek lemondani kvártély- és 
előfogatmentességükről. Mária Terézia még ugyanez évben a kért módosításokkal új 
kiváltságlevelet adományozott részükre, melyet az 1759. évi nagyszebeni országgyűlésen ki is 
hirdettek. A már többször említett rendi ellentmondások megszűnését követően 1761-ben Mária 
Terézia ismét kiváltságlevelet adományozott részükre. 
 
A fentiekhez képest hosszúnak mondható szünet után 1785 őszén Szamosújvár 
felségfolyamodványt nyújtott be egy újabb kiváltságlevél megszerzése érdekében. Ebben kérte 
Belső Szolnok megye joghatóságának eltörlését a büntető perek tekintetében, a vásárjog némi 
bővítését és a szabad királyi városi rang elnyerését. Az ügyben Bánffy György alkancellár, a 
majdani kormányzó tett felségelőterjesztést. Bánffy lehetségesnek tartotta a kiváltságok 
megerősítését, de rámutatott: a város feletti joghatóság kérdése attól függ, hogy megkapja-e vagy 
sem a szabad királyi városi rangot. Ez viszont a királyi kegyen kívül azon múlott, hogy a város, 
más szabad királyi városokhoz hasonlóan képes-e saját jövedelmeiből fenntartani igazgatását, 
erről pedig a Kormányzóságnak kellett nyilatkoznia. 
 
II. József jóváhagyta a felségelőterjesztésben javasoltakat azzal a megjegyzéssel, hogy a város 
büntetőpereinek joghatósága tekintetében ne történjen változtatás a kiváltságlevélben mindaddig, 
amíg nem születik döntés a szabad királyi városi rangra emelés ügyében. A Kormányzóság a 
nyilatkozattétellel most sem sietett, azonban a vásárjog kiterjesztését illetően pozitívan 
nyilatkozott. Több hónap elteltével megérkeztek a Kancelláriához a város jövedelmére vonatkozó 
adatok (Erzsébetváros hasonló adataival együtt). A kimutatásokból kiderült, hogy Szamosújvár 
költségvetési többlettel rendelkezik, és a város jövedelmei még növelhetők, így a Kancellária 
1786 közepén a Kormányzósággal egyetértésben javasolta Szamosújvár (és Erzsébetváros) szabad 
királyi városi rangra emelését. Mindezek eredményeként II. József kiadta a rég várt 
kiváltságlevelet, mely a szabad királyi városi rangra emelést tartalmazta. Belekerültek a 
kiváltságlevélbe a város vásárkiváltságai is. 
 
A kiváltságlevél elrendelte azt is, hogy a városi igazgatás felett főfelügyeletet a területileg 
illetékes alispán gyakoroljon - mint a többi szabad királyi város esetében is - a kerületi biztos 
irányítása alatt. Mindezeken túl azonban felvételre került Szamosújvár kvártély- és 
előfogatmentessége is, ami éles ellentétben állt azzal a rendelkezéssel, hogy e város terhei 
azonosak más szabad királyi városokéval. II. József reformjainak visszavonását követően a város 



 

 

jogbizonytalanságba került, amely évtizedekig megoldatlan maradt. 
 
Tovább bonyolította a helyzetet az a tény, hogy Doboka megye Szamosújvárt szerette volna 
székhelyéül megszerezni. A gond elsősorban az volt, hogy Szamosújvár nem is az ő területén 
feküdt, az viszont, hogy az Erdély szinte egész szélességében, vékony, nyugat-keleti csíkban 
elhúzódó megyében nem volt egyetlen fejlettebb város sem, komoly indokként szolgált az 1794-
95 évi országgyűlés meggyőzésében. A döntés elhúzódását a Doboka és Belső Szolnok megye 
közötti vita eredményezte, melynek következtében az ügy a közigazgatási bizottság hatáskörébe 
került. 
Mikor 1810. őszén a bizottságnak az új területi beosztásról készített munkálatát vitatta meg az 
országgyűlés, úgy határozott, hogy Szamosújvárt át kell csatolni Doboka megyéhez és annak 
székhelyéül ki kell nevezni. 
A város kérvénnyel próbálta érvényteleníteni a határozatot, érvei azonban nem voltak túl 
hatásosak, így a határozatot az országgyűlés elfogadta. Akárcsak Erzsébetváros esetén, az 
uralkodó a határozatot nem szentesítette. 
 
1837-ben Szamosújvár lépéseket tett jogi helyzetének rendezésére nem utolsó sorban azért, mert 
már több mint tíz éve lejárt a zálog ideje, így a város örmények általi birtoklása is veszélybe 
került. A Kancelláriához intézett előterjesztésükben kérték, hogy a kvártély- és előfogat 
kötelezettség megváltásának összegét határozzák meg, ha pedig erre nem lenne mód, vagy ők a 
meghatározott összeget nem tudnák kifizetni, készek viselni annak terheit. 
Előterjesztésükben azt is kérték, hogy a szomszédos településekből szakítsanak ki területeket a 
város lakói számára, vigyék át a városra a kereskedelmi utat, adják nekik újból zálogba 
Szamosújvár uradalmát, továbbá terheiket a város különleges körülményeihez mérjék. 
 
A Kormányzóság csak a terhekkel kapcsolatos kérésre adott elvi hozzájárulást, az ismételt zálogba 
adást a király döntésére bízta, a többi kérést pedig elutasította. A Kancellária a Kormányzóság 
állásfoglalásával egyetértett és az ily módon megszövegezett kiváltságlevél tervezetet az uralkodó 
elé terjesztette, aki azt jóváhagyta és 1838-ban kiadta Szamosújvár részére az új kiváltságlevelet. 
A kiváltságlevél az 1841-43. évi országgyűlésen került kihirdetésre. 
 

****** 
Az örmény települések megszűnése 

Az 1848-ban bevezetett reformok következtében az örmények helyzete is jó irányban változott. 
Gyakorlatilag ekkor vált teljesen szabaddá az örmények részére a közhivatalviselés, ami sok 
örmény közéletben történő megjelenéséhez vezetett. 
Ez a jóirányú változás azonban idővel megszüntette az önmény városok zártságát, a sok lehetőség 
megteremtődésével egyidejűleg az örmény lakosság csökkenni, de főleg elöregedni kezdett, a 
lakosság összetétele pedig - az újonnan betelepülőknek is köszönhetően - addig változott, amíg az 
örmény jelleg csak történelem maradt. 

Dr. Czárán István 
 

****** 
A sziget titka 

V. rész 
A könyvek világából szinte észrevétlenül sétáltunk át a tárgyi emlékek évezredeket átívelő 
birodalmába. Könyvtár és múzeum szétválaszthatatlanul összefonódva egészíti ki egymást 
Velencében, az önmény atyák szigetén. A történelem jeges szélfuvallata váratlanul újabb oldalról 
fújt az arcunkba. 
A legrégibb „tárgyi” emlék látványa döbbenetes volt a számomra: egy „örmény” múmia kb. a Kr. 



 

 

e. XI. évszázadból. A halotti csend körülötte több mint háromezer év üzenetét rejtette az 
üvegkoporsó alatt. Az első pillanatok dermedtsége után oldódni kezdett a több évezredes magány, 
s kezdtem lassan odafigyelni a néma, szavak nélküli, távoli üzenetre. Ismeretlen nyelven ismerős 
dolgokról és történésekről beszélt: az ókori nagy népvándorlásról, amely valahonnét Közép-
Európából indult el Kr. e. 1200 körül, és a Földközi tenger keleti medencéjének térképét és 
politikai viszonyait végül is nagymértékben átrajzolta. Az un. „tengeri népek” nagy inváziója 
során elpusztult a középső Mükéné, kultúrájával együtt, de összeomlott az egykor oly hatalmas 
hettita birodalom is, hogy aztán Kis-Ázsia déli partjai mentén, Szírián keresztül egészen 
Egyiptomig jussanak el, míg végül III. Ramszesz fáraó, az Újbirodalom utolsó nagy uralkodója 
vissza nem veri rohamukat. Egyik törzsük azonban Egyiptom kapujában maradandóan 
berendezkedik: ők Palesztina névadói, a filiszteusok. Valahonnét az Elba vidékéről indultak, s a 
vándorlásuk végpontja a korai zsidó állam szomszédságában a keskeny tengerparti sáv a Földközi 
tenger mentén. A zsidók is csak nemrég telepedtek le az „ígéret földjén”, II. Ramszesz fogságából 
menekülve. Ez a korszak a „bírák” kora a zsidó történelemben, még a királyság megalakulása 
előtti időkben. Sikerük okáról az ószövetségi Biblia számol be: a vas megmunkálásának féltve 
őrzött titka volt a birtokukban. Izrael fiai is kényszerűségből az ellenséges filiszteusokhoz jártak át 
ekevasat kovácsoltatni maguknak. A „tengeri népek” másik nagy törzse a trákok közeli rokona, a 
frígek voltak. Kikerülve délről a végnapjait élő hettita birodalmat Anatólia szívében, eljutottak 
egészen az Eufrátesz nagy kanyarulatáig. Ide kezdtek el szintén felhúzódni idővel a „folyamközi” 
Mezopotámia sémi törzsei közül egyesek a felemelkedőben lévő asszír uralom elől menekülve. Az 
örmény mondakincs beszámolója alapján Hajk és Bél gigászi harca kezdődött el itt... Az 
indoeurópai fríg és egyéb helybéli törzsek, valamint a mezopotámiai eredetű semita „arme” törzs 
lassú összeolvadásából Urartu védőszárnyai alatt hosszú évszázadok során végül megszületett 
Hajasztán az Arméniai fennsíkon, a három tó, a Van - Szevan - és Urmia tavak háromszögében. 
És ezzel egyidőben született meg a csodálatos szépségű örmény nyelv is, indoeurópai és 
mezopotámiai sermita elemeket olvasztva össze páratlan harmóniában. Az egyedüli, társtalan, 
rokontalan, csodaszép örmény nyelv: „hajoc lezu”. 
 
Nem kell nagyon kiábrándulnunk: a velencei önmény múmia ugyan aligha beszélhetett örményül, 
de valószínűleg a „tengeri népek” egyik „fríg” harcosa lehetett. Talán ő sem hitte egykoron, hogy 
évezredek múltán vissza fog térni Európába, ahonnét törzsbéli rokonaival együtt elindult Keletre. 
És most itt alussza örök álmát Velencében. Ki tudja, valamelyik kései utóda pedig itt sétál 
közöttünk. Földi maradványai mellett kis tányérkán kikanalazva az agyveleje. Szörnyű, 
kiábrándító látvány. De hiszen itt a bizonyíték: ennek az egykori embertársunknak volt agyveleje! 
Ugyanezzel nem merném vádolni néhány kortársunkat...”Sic trassit gloria mundi” - mindössze 
ennyi marad belőlünk az utókorra, jó konzerválás esetén? Messzi távolból hallani vélem az 
ószövetségi Szentírás legpesszimistább könyvének, a „Prédikátor”"-nak híres kezdő sorait: 
„Vanitas vanitatum omnia vanitas” - hiúságok hiúsága minden csak hiúság. Ugyanez a Gilgames 
eposz válasza az ókori ember halhatatlanság vágyára: „Ami teremtetett, elmúlik. Halál az élők 
büntetése... Így vagyunk mindnyájan halálra szánva.” Közel egy évezred távlatából szólnak 
hozzánk az Árpád-kor elejének veretes magyarságával a „Halotti beszéd” sorai: „Láttyátuk feleim 
szümtükkel, mik vogymuk. Isa por és homuu vogymuk...” 
(folyt köv) 

fr. Lénárd világi ferences  
történész, teológus 

 
 

****** 
Részlet a Magyarok Házában (Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I. em. kerengője) 

„Szemelvények az erdélyi magyarörmény múltból, családi archívumok 



 

 

alapján” című kiállítás ismertetőjéből. 
(A kiállítás 1998 szeptember 18-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 10-18 óráig.) 
 
Tisztelt Látogató! 
1996. novemberében ugyanitt bemutattuk a Velünk élő kultúrák: Örmények című kiállításunkat 
a hazai örménység ősi kultúrájának, tradícióinak, vallásának megismertetése céljából. Most a 
második részét látják kiállításunknak, a magyarörménységre koncentráltan, hiszen a hazai 
örménység kb. 95 %-át ők alkotják. Kiállításunk anyaga állandóan bővül, ezért csupán 
„szemelvényeket” mutatunk be a XVII. század második felében Erdélybe betelepült s hazát talált 
örménység, a magyarörmények múltjából, jelenéből. 
A tablókon feldolgozott családi iratok: anyakönyvek, gyászjelentések, családfák, fényképek, 
okmányok, levelek, újságkivágások stb. mind bizonyítják, hogy örmény ősein hogyan illeszkedtek 
be választott hazájuk életébe, váltak magyarrá és vettek részt magyar hazájuk közéletében, 
gazdasági, művészeti, stb. vérkeringésében, hazájuk védelmében. 
A tablók igazolják azt is, hogy egy nagy családot alkot a hazai magyarörménység, akiknek ősei a 
XIX. századig zárt kolóniákban éltek Erdélyben, de Trianon és a világháborúk következtében 
elhagyták szülőföldjüket és részben jelenlegi hazánk területén telepedtek le. Származástudatuk, 
gyökereikhez, kultúrájukhoz, örmény katolikus vallásukhoz való ragaszkodásuk ismét közösséggé 
formálta a magyarörményeket az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület segítségével. 
A kiállítás anyaga tudományosan még nem feldolgozott, jelenleg a gyűjtés folyamatában 
vagyunk. 
A tablókon látottak: 
1. Az eredet: az „ezeregytornyú” ANI városa, az erdélyi örménység bölcsője. 
2. Hontalanul. A vándorlás időszaka: Krím, Moldva, Erdély. De velük az Isten, szemelvények az 
örmény kódexekből. 
3. Hazát találtunk Erdélyben: Szamosújvár és Erzsébetváros szabad kir. városok.  
4. Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz. 
5. Az örmény katolikus egyház, a Mechitarista Rend Szent Lázár szigetén és Bécsben. A 
Budapesti Önmény Katolikus Lelkészség (Bp. XI. Orlay utca 6.) 
6. Kereskedő őseink viselete és ABC-s könyve 1834-ből (Szamosújvár). 
7. A magyarörmény közösségi élet a múltban és jelenben. Nagy-Budapest újság 1940 márc. 22. 
száma: örmények névsora, az örmény szertartású római katolikus Egyházközség rendezvényei, 
családi találkozók, a Fővárosi Örmény Klub rendezvényei. 
8. -10. Emlékezés az 1848 - 49-es forradalom és szabadságharc örmény hőseire, köztük Kiss Ernő 
és Lázár Vilmos aradi vértanúinkra, Czetz János tábornokra. 
11. Az örmény családnevek, valamint 44 örmény nemesi címerrajz. A magyarörmény családok 
kutatását elősegítő könyvek bemutatása. 
12. - 23. tablók az erdélyi eredetű örmények múltjába engednek betekintést (felhívjuk a figyelmet, 
hogy például az anyakönyvek mellékszereplői ugyanúgy az örmény közösség tagjai, mint maguk 
az anyakönyvezettek. Hasonlóan a nagycsaládhoz tartozást bizonyítják a gyászjelentések 
gyászolóinak felsorolása is.), 
24. Voltunk, vagyunk és leszünk! Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tovább 
folytatja a hozzánk tartozók örmény gyökerei kutatását, a hagyományok ápolását, a 
közösségszervezést, programjait! Ennek érdekében magyarörmény képviselőjelölteket állít az 
örmény kisebbségi önkormányzati választásokon. Mert közösségben az erő! 
25. Arcképcsarnok, mely a magyarörmények különböző típusait kívánja bemutatni.  
26. Magyarörmények a művészetek világában. 
27. Vákár Tibor építészmérnök és képzőművész. 
A kiállítás anyagát 14 festett nemesi címer egészíti ki: a Kábdebó, Hollósy, Cabdebó, Kristóf, 
Simay, Verzár, Issekutz, Kövér, Czárán, Novák, Bocsánczy, Placsintár, Csiki és Dániel családoké. 
 



 

 

Reméljük, kiállításunkkal felkeltettük érdeklődését a hazai magyarörmények iránt. Egyúttal rá 
szeretnénk világítani arra is, hogy múltunk megismerése, értékeinek megőrzése nélkül nem lehet 
jövőt építeti. 
 

„ Minden nemzet, mely elmúlt kora  
emlékezetét semmivé teszi, vagy  
semmivé tenni hagyja, saját 
nemzeti életét gyilkolja meg.”  

Kölcsey 
 
 

****** 
Szent István napján 

Az Egyesület augusztus 20-án Balatonalmádiban ünnepelte államalapításunk, Szent István 
királyunk ünnepét. A Szent Imre templom ünnepi szentmiséjén és koszorúzáson 23-an vettünk 
részt közösségünkből. A plébános úr Szent István érdemeit felsorakoztató és mához szóló 
üzenetét meghatottan hallgatta mindeni. Szt. István Imre herceghez intézett intelmeit igen fontos 
lenne jelenünkben is követni, különösen a hit, a rend és szorgalom követelményét. 
Az ünneplést kellemes napsütésben, hangulatos balatonparti nyaralóban, dr. Benedek Tibor és 
családja vendégszeretetét élvezve folytattuk egy ízletes, erdélyi ízű flekkenezéssel. A csodálatos 
idő, a kellemes fürdőzés, a sok finomság, a jó társaság és különösen a jó hangulat még közelebb 
hozott bennünket egymáshoz. Volt mód nyugodtan megbeszélni a jövő feladatait, különösen az 
egyesület célkitűzéseit, az örmény kisebbségi jelöltjeinkkel szemben megfogalmazott elvárásokat. 
Köszönjük a Benedek családnak, s különösen dr. Benedek Katalinnak az emlékezetes napot. 

/M! 
 

****** 
Könyvújdonság ! 

Az Egyesület Erdélyi Örmény Múzeum címmel könyvsorozatot indított, melynek első kötete 
napvilágot látott. 
Fancsali János: Viski János fiatalkori évei c. könyvének bemutatóját a szeptemberi klubdélutánon 
hallhatja a közönség. 
Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat beindításának célját a könyv hátsó borítóján olvashatjuk, 
amelyből idézünk néhány gondolatot: 
„Folytatni szeretnénk Szongott Kristóf, Avedik Lukács, Hovhannesian Eghia, Korbuly 
Domonkos, Tarisznyás Márton és a többiek értékmentő munkásságát. 
A mindennapjainkban végzett tevékenységünk eredményét az utókor számára is továbbadni 
kívánjuk, kihangsúlyozva, hogy örmény gyökereinkre büszke, de magyarrá vált mivoltunkat 
mindig is hangoztattuk, mint ahogy őseink is. 
Múltunk kimeríthetetlen forrása az értékmentésnek, ezért úgy döntöttünk, hogy Erdélyi Örmény 
Múzeum néven sorozatot indítunk, amely lehetőséget ad pályázati rendszerben évente legalább 1-
2 kötet megjelentetésére a magyarörmény történelem, irodalomtörténet, genealógia, társadalom- 
és egyéb tudományok, jogtörténet, egyháztörténet, képző- és iparművészet, színház- és 
zenetörténet, valamint egyéb témakörökben. 
A sorozat értékmentő céljának megfelelően várjuk tudományos értékű írásaikkal ismert és 
ismeretlen alkotók jelentkezését.” 

dr. Issekutz Sarolta elnök 
 



 

 

****** 
Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony napi búcsú 

1998. augusztus 15-én igen nagy részvétellel zajlott le az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony napi 
búcsú. A kicsiny létszámú közösség e legfontosabb eseményén sokan vettek részt Erdélyből és 
Magyarországról. Sáska Jenő szamosújvári örmény katolikus plébános mikrobusszal érkezett, a 
szamosújvári kórust hozva magával, akik a misén gyönyörűen énekelték megszokott önmény és 
magyar katolikus egyházi énekeinket. A templom zsúfolásig megtelt, nemzetiségre és vallásra 
tekintet nélkül áhítattal hallgatták Dr. Jakubinyi György érsek, örmény katolikus apostoli 
kormányzó magyar és román nyelven elmondott szentbeszédét, Sáska Jenő plébános úr örmény 
szertartás szerint celebrált miséjét. A mise utáni körmenet elején hat fehérruhás fiatal lány vitte a 
Szűzanya szobrát - csodálatos fehér ruhába öltöztetve - körben a főtéren, utánuk az 5 fős papi kar, 
majd az ünneplő közönség. Visszatérve a templomba, mindenkinek jutott szentelt virág, melyet 
féltve őriznek meg a következő búcsúig. 
Meghatottan vettünk részt a templomkerti díszebéden. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy a nagyrészt adományokból felújított ereszcsatorna ezüstös fénye 
messzire világított, hirdetve, hogy az összefogás ereje megmenti nagytemplomunkat. 
 

****** 
 

Zenés misék 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az 1848-as forradalom 150. évfordulója 
tiszteletére zenés miséket rendez a következő program szerint: 
 
Városmajori Jézus Szíve plébánia templomban 
Budapest XII. Csaba utca 5.  
A mise időpontja: 
1998. szeptember 29-én 18 óra 
 
budai Alsóvizivárosi (Kapucinus) Plébánia templomban 
Budapest I. Fő u. 32. (Corvin tér mellett) 
A mise időpontja: 
1998. október 3-án 18 óra 
 
Szent Imre plébániatemplomban 
Budapest XI. Villányi út 25. A mise időpontja: 
1998. október 16-án 18 óra 
 
A miséken közreműködik a 
VIVALDI MŰVÉSZETI ISKOLA:  
Fancsali Bence - klarinét  
Fancsali János - orgona  
Fancsali Emese - orgona  
Fancsali Mária - ének 
 
A műsor:  

Mozart : Sanctus  
Kodály Zoltán: Hívogató 
Kájoni Kódex: Bocsásd meg Úristen 
Esterházy Pál: Két ének (Harmonia coelestis, 1711)  
Pachelbel: Toccata e-moll 



 

 

Mozart: Agnus Dei 
C.Franck: Prolog an „Die Sieben Worte Christi am Kreuz”  
Ruzitska Gy.: Prelude Pathetique (1848) 
Ferences fuga: Ite missa est 

 
****** 

Választási felhívás ! 
1998 október 18-án a helyhatósági választások során lehetőség nyílik ismét örmény kisebbségi 
önkormányzatok létrehozására is. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület él 
jelöltállítási jogával és ÖNÖN is múlik, hogy megkezdett kulturális, közösségi életünket a 
jövőben békességben tudjuk-e folytatni. 
Egyesületünk e célból részletes választási programot dolgozott ki, amelynek megvalósulása esetén 
biztosítható az örmény gyökerekkel rendelkezők igényéhez igazodó kulturális identitásőrzés, 
hagyományápolás. 
Hogy programunk megvalósulhasson, kérjük, a kisebbségi választásokon szavazzon az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeire. 

dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke 

 
****** 

Hírek, információk 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. Bankszámlaszám: 
Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007  
 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  

székhelye: 1015. Budapest Donáti utca 7/a. 
 Postacíme: 1251 Budapest Pf. 70. Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.  
 Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.  
 

****** 
 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa  
Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Dávid Csaba, Fancsali János, rétháti Kövér Ilona  
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011 Fax: (1) 201-2401 
 



 
 
 

 
 
 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...” 

(Vörösmarty Mihály) 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa  
II. évfolyam 1998/20. szám  
1998. október 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul - 
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 
 

****** 
Naptár - október 

A katolikus egyházban október hónapját is az Istenszülő Máriának szentelik. Idézzük fel azt, 
hogy a Mária-tisztelet igen nagyfokú az örmény egyházban is. Minden örmény templomban az 
oltárkép Máriát ábrázolja a gyermek Krisztussal. De hadd idézzünk most az esküvőből, a fiatal 
házasok megkoronázásakor mondott áldóimádságból: 
 
Áldjon meg titeket a Szentséges Szűz Mária, Dávid utódja, akitől született a világ 
Megváltója, és koronázzanak meg titeket az összes szentek az égben! 
 
Máriát a menny királynéjaként is tiszteljük, ő az első a szentek serege élén.  

dr. Sasvári László 
 

****** 
A sziget titka VI. rész 

 
Az üvegkoporsó néma párbeszédéből lassanként felocsúdva, a délutáni napsugár újabb 
üvegtárlón csillant meg a terem végén. Közelebb lépve ismerősnek tűnt a szemem elé táruló 
látvány: az örmény történelem újabb, üvegkoporsóba zárt titka pihent benne. Egy gyönyörű, 
tűzpiros hüvelybe zárt díszkard. - Csak nem azé az utolsó kilikiai örmény királyé, akinek a teste 
a francia bencéseknél pihen? - kérdeztem meglepődve kísérőnktől, Fogolyán Atyától, 
emlékeimben kutatva. - Honnét tudja maga mindezt? Kérdez vissza az Atya mosolyogva.  
- Igyekszik az ember! - válaszolom én is elmosolyodva. 
Előttem fekszik a tárlóban a „száműzött Arménia” szimbóluma: VI. Lusignan-i Levon, az utolsó 
örmény király gyönyörű díszkardja. Mintha csak alig néhány perccel ezelőtt csatolta volna le a 
derekáról. Rendkívül élénk meggypiros színű hüvelye a vértanúk liturgikus színében tündököl: 
az évszázadok során oly bőven kiontott ártatlan örmény keresztények vére sem festhette volna 
pirosabbra! A kard: „ultima ratio regum”, a királyok utolsó érve. „Fevete linguis”, hallgassuk 
néma csendben az utolsó örmény király üzenetét, érveit száműzött népe mellett. 
 
Bizánc az ezredforduló után túljutott hatalma csúcspontján. Az örmény eredetű makedón 
dinasztia és a „Bagratuni” dinasztia Arméniában az elmúlt másfélszáz év során számos tanújelét 
adta egymás iránti kölcsönös barátságának: Arménia keletről védte Bizáncot az arab invázióval 
szemben. Bizánc tekintélye csorbítatlan volt, senki se próbálta megkérdőjelezni hatalmát. Sőt, 
1018-ban sikerült évszázadokra eltörölni a föld színéről régi ellenfelét, Bulgáriát is. Ezáltal ismét 
az egykori római limesig, a Dunáig sikerült kitolnia a bizánci császárság határait. A külpolitikai 
sikerektől megrészegedett Bizánc ekkor váratlanul Örményország ellen fordult. A magyar 



 
 
 

 
 
 

történelemből is jól ismert IX. Konstantinos Monomachos császár 1045-ben elfoglalta a 
Bagratida-királyság Ahurján-parti fővárosát, Ani-t, s ezzel a független örmény állam megszűnt 
többé létezni, a Bagratidák uralma véget ért. Bizánc határa északkeleten immáron a Kaukázus 
lett. Az Adriától Mezopotámiáig, a Dunától a Kaukázusig a XI. szd. közepére mindenütt Bizánc 
az úr. 
 
Bizánc tüneményes tündöklése azonban igen rövid életűnek bizonyult. Alig egy évtizeddel 
később bekövetkezett a nagy egyházszakadás Róma és Konstantinápoly között: az évszázadok 
óta érlelődő skizma ezúttal véglegessé vált és a keleti és nyugati kereszténység kettéválásához 
vezetett. Bizánc csak a szláv világban könyvelhetett el sikereket magának, máshol mindenütt 
magára maradt. Bulgária és Arménia annexiójával nem védték többé ütközőállamok északon és 
északkeleten: védtelenül ki volt szolgáltatva a különböző türk népek, besenyők, ózok, kunok és 
szeldzsukok, majd az oszmán-törökök mindent elsöprő inváziójának. Így aztán 1064-ben a 
szeldzsuk-törökök akadálytalanul foglalhatták el a görögöktől az egykori örmény fővárost, Ani-t. 
Megindult az örmény menekültek áradata Hajasztán ősi földjéről dél felé, a Kilikiai hágók 
irányába. Visszatértek arra a területre, ahol már az ókorban, Nagy Tigránész idejében is éltek 
örmények. 1080-ra Ruben fejedelem vezetése alatt új hazát talált magának és újjászületett, mint 
hamvaiból a főnixmadár, az örménység. 
 
A száműzöttek létrehozták új államukat idegen földön, hazájuktól távol: a kilikiai Kis-
Örményországot a Rubenidák vezetése alatt. 
A század végére megerősödött a térségben a kereszténység: az első keresztes hadjárat 
következtében sorra jöttek létre a közel kelet kis keresztes államai. Levante nyugat-európai 
típusú „latin”, „frank” keresztes államocskái: az antiochiai normann fejedelemség, az edesszai és 
tripoliszi grófság, valamint a távolabbi jeruzsálemi királyság. Első uralkodója, Buillon Gottfried 
nem volt hajlandó aranykoronát viselni azon a földön, ahol az Üdvözítő töviskoronát viselt 
érettünk. Később Oroszlánszívű Richárd hódítása nyomán Ciprus is a keresztes államok sorát 
gyarapította. Sőt, a jeruzsálemi királyság bukása után annak királyi címét is örökölte. 
 
A kilikiai örmény állam - Ciprus kivételével mindnyájukat túlélte. Sőt, Levante 
legtekintélyesebb keresztény államává vált, amikor 1198-ban az örmény fejedelemség az akkori 
legnagyobb elismerésben részesült: a német-római császárság és Bizánc egyaránt elismerte 
királynak az uralkodóját. A koronázáson a két császárság képviselői mellett a pápai legátus és az 
örmény katholikosz egyaránt résztvettek: létrejött az unió az örmények és Róma közt. 
Megkezdődött a görög után Kilikiában a latin rítus hatása is az örmény liturgiára: mindez máig 
maradandó hatásnak bizonyult. A kilikiai királyság élete a XIII. század során soha nem látott 
virágzásnak indult a mediterráneum szívében, Kelet és Nyugat világának határmezsgyéjén. 
 
Az erőgyűjtés éppen időben következett be. Az anatóliai szeldzsuk-török uralom félholdja már 
fogyóban volt az új ellenfél, Dzsingisz kán és utódainak támadásai következtében. A mongol 
invázió - bármily hihetetlennek tűnik -, de mind az örményeknek, mind a kereszteseknek egy 
velük szemben jóindulatú szövetségest jelentett a szeldzsukok ellen! Itt volt a lehetőség a félhold 
megtépázására a mongolok segítségével! 1258-ban Hülegü perzsiai alkán mongoljai elfoglalták 
Bagdadot, a kalifa fővárosát, ahol a vérfürdő során minden muszlimot kiirtottak, de egyetlen 
keresztényhez sem nyúltak, megkímélték a keresztények életét! 
 
Európa elszalasztotta a történelem által felkínált nagy lehetőséget: az összefogást a mongolokkal. 
Pedig a század közepén, 1250-ben veszélyes fordulat következett be Egyiptomban! A mongolok 
által Egyiptomban eladott rabszolgák, akikből a testőrgárdát verbuválták, fellázadtak uraik ellen, 
kezükbe kaparintották a hatalmat, és így hosszú évszázadokra a „mameluk”-ok irányították a 



 
 
 

 
 
 

Földközi tenger keleti medencéjének történéseit. 
A mongol követek Karakorumból elindulva Párizsban, Londonban csak városnézéssel töltötték 
az idejüket. Hiába vártak a nyugati segítségre (megdöbbentő, hogy ismétli a történelem 
önmagát), Szíriában, a Szentföld kapujában. Edward király éppen Wales meghódításával 
foglalkozott, s így lekéste a szentföldi találkozót ... (Arany János megénekelte ezt a Wales-i 
bárdok c. balladájában, a történet innét ismerős nekünk, magyaroknak). 1291-ben az utolsó 
szentföldi keresztes erőd, Akkon is elesett. A keresztény államok közül már csak Kilikia és 
Ciprus maradt és dacolt a levantei muszlim áradattal. 
 
A mamelukok a XIV. század során többször is fenyegették a kilikiai örményeket. Kis-
Örményországot azonban az előző század felvirágzása után az anyagi jólét nyomán járó belső 
széthúzás, gyűlölködés és testvérháborúk sorozata tették rendkívül sebezhetővé. 
Dinasztiák váltották egymást: a Rubenidákat a Hetumidák követték, majd usmopátorok, 
trónbitorlók ültek a kilikiai örmény trónon, akik megpróbáltak mindent elkövetni a legitim 
dinasztia leszármazottainak eltávolítására. Árulók, renegátok vélték úgy az örmény bárók 
soraiban, hogy túlélésűk záloga csakis az iszlám felvétele lehet. 
 
Így került édesanyjával együtt egy fiatalember a trónbitorló IV. Konstantin kilikiai börtönébe. 
Genetikailag nem túl sok köze volt az önvénységhez, bár nagyanyja II. Hetum (Hayton) örmény 
király felesége, Zabel (Izabella) volt. Édesanyja Soldane grúz hercegnő, apai ágon viszont Ciprus 
szigetéről származott, a Lusignanok királyi családjából. 1373-ban VI. Levon (Leó) néven lépett a 
kilikiai örmény trónra. Mindössze két évet uralkodott: ennyi esélyt adott számára a történelem! 
Uralma kezdetén azonnal felvette a harcot az örmény királyságot fenyegető mameluk hódítókkal 
szemben. A fiatal királynak nem túl sok esélye maradt. A híres kilikiai örmény várak ugyan 
hosszú ideig állták az ostromot, de az örmény bárók hitszegésével és aljas árulásával szemben a 
korabeli építészet tökélyét jelentő várfalak is gyengének bizonyultak. 1375. április 13-án a 
főváros, Sis elesett a belső árulás következtében és a muszlimok kezére került. A hódító aleppói 
mameluk alkirály az ifjú királyt fiatal feleségével, Soisson-i Margittal és két kisfiával együtt 
Kairóba hurcolta. Velük ment hűséges gyóntatópapja, Johannész Dardel is, aki krónikájában 
megírta a kilikiai örmény királyság végnapjait. A közelmúltban megtalált és publikált krónika 
megdöbbentő képet rajzol a korról. Lusignan-i Leó királynak „nagylelkűen” felajánlották 
Egyiptomban, hogy megtarthatja mameluk vazallusként koronáját és királyságát is, ha felveszi az 
iszlámot. Ám a felkínált szabadság aposztázia, hitehagyás árán nem kellett az utolsó örmény 
királynak és családjának. Iszonyatos árat kellett fizetnie azért, hogy keresztény maradt: ifjú 
felesége és kisgyermekei a kairói börtönben haltak meg. Ő maga pedig csak 1382-ben szabadult 
fogságából a kasztíliai király segítségével. Élete hátralévő éveit Nyugat Európa különböző 
királyi udvaraiban töltötte, míg végülis Párizsban telepedett le. Itt érte a különleges kitüntetés, a 
pápai Arany Rózsa. Halálát közeledni érezvén, II. Richárd angol királyt tette meg végrendelete 
végrehajtójává. Hamvai a lehető legnagyobb végtisztességben részesültek: a francia királyok ősi 
temetkezési helyén a Saint Denis bencés apátságnak kriptájában temették el. A bazilikában 
epitáfium hirdeti mindmáig az utolsó örmény király emberi nagyságát. Alig volt örmény vér az 
ereiben, inkább grúz és ciprusi francia. De vállalta örménységét, népének sorsát. S ez 
testamentumának nekünk szóló, titkos záradéka:, nem elég csak beleszületnünk, de vállalnunk is 
kell annak a közösségnek a történelmi sorsát, ahová az isteni Gondviselés helyez, vagy küld 
bármelyikünket. 
 
VI. Levon király halála (1393. november 29.) után Ciprus királyai viselték a jeruzsálemivel 
együtt az örmény királyi címet, amíg a sziget Velence birtokába nem került. A királyi titulus 
1485-ben Lusignani Anna és Szavoyai I. Lajos házassága révén a piemonti Szavoyai 
uralkodóházra szállt. 



 
 
 

 
 
 

 
A történelem forgószínpadán idővel a címek elértéktelenednek. Vértanú és áruló egyaránt 
elporladnak, emléküket csak a krónikák sárguló pergamenlapjai őrzik az utókor számára. De az 
utolsó örmény király hamvai Párizsban, a francia bencéseknél, gyönyörű díszkardja pedig itt, 
Velencében, az örmény bencéseknél mindörökké hirdetik, mit is jelent valójában örménynek és 
kereszténynek lenni a történelem emberpróbáló viharai közepette, dacolva minden kísértéssel, 
ami aposztáziára csábít. Ha kezed az eke szarvára tetted, többé nem tekinthetsz hátra. 
„Armenia in exilio”. Maga az örök örmény sors. 

fr. Lénárd  
világi ferences  

történész, teológus 
 
 

****** 
Budapest egyesítésének 125. évfordulója 

Elhangzott a Fűvárosi Örmény Klubban 1998. szeptember 16.-án 
 

Nem mehetünk el szó nélkül az évfordulók mellett, emlékeznünk kell mindenre, jóra s rosszra 
egyaránt. A jóból tanulhatunk, a rosszat ki kell javítanunk. 
Bármilyen hihetetlen, IV. Béla királyunknál jelenik meg először a Budapest-gondolat, aki Pesttel 
szemben megalapítja Buda várát és benépesíti a Margitszigetet, amelyet akkor még Nyulak 
szigetének neveztek. A két város összekötését Zsigmond király, német-római császár állandó 
híddal akarta megoldani, erről Bonfini számol be III. Decasának III. könyvében. Ugyancsak 
Bonfinitől tudjuk, hogy Mátyás király Budapest-szabályozási tervet készíttetett és ebben szerepel 
egy állandó híd megvalósítása is. 
 
A törökök kiűzése után a német-római császároknak, akik részben a Habsburg-ház tagjai voltak, 
nem fűződött érdekük a két város egyesítéséhez és kiépítéséhez. „Karddal szerzett országnak” 
nyilvánították és a német római birodalom részévé akarták tenni. Az osztrák császárságnak pedig 
elemi érdeke fűződött ahhoz, hogy megszüntesse Magyarország államiságát. Minduntalan 
megújuló szabadságharcaink e törekvés ellen irányultak. 
 
Három keserves évszázad után éled újra a szunnyadó gondolat, amikor gróf Széchenyi István és 
József nádor létrehozzák a Királyi Szépítő Bizottságot, amely közvetlen elődje a Közmunkák 
Tanácsának. 
 
Az egységes Budapest létrehozásához a döntő lépés a Lánchíd megépítése, majd a Közmunkák 
Tanácsának megalakulása volt. Ez utóbbit az 1870. évi X. t.c. rögzítette. Budapest de facto 1870-
ben kezdődött, de jure 1873-ban valósult meg. 
 
Azért kell emlékeznünk ezekre, mert ez az út vezetett a három város egyesítéséhez és az egész, 
ma ismert városkép kialakulásához. Rosszul mondom. Ma már nem olyannak ismerjük a „Duna 
gyöngyét”, mint amilyennek elődeink tervezték és építették. A Közmunkák Tanácsa őrködött a 
város felett 1948-ig. Az utolsó elnök, Fischer József nem járult hozzá, hogy az Andrássy útból 
Sztálin út legyen és ez megpecsételte a sorsát. Őt idézem: „1948. február 21-én ezt jegyeztem 
fel: Reggel Vas Zoltán miniszter, a Gazdasági Főtanács főtitkára távbeszélőn közölte: a 
Közmunkák Tanácsát 24 órán belül megszüntetem.” Élt 78 évet.  
 
Ez alatt az idő alatt betemették a Duna-csatornát, a nyomvonalán megépült a Körút. 
Megnyitották az Andrássy utat, megépítették a kontinens első földalattiját és második siklóját. 



 
 
 

 
 
 

1872 és 1937 között épült a Margit híd, a Déli összekötő vasúti híd, a Ferenc József/Szabadság) 
híd, az Újpesti összekötő vasúti híd, az Erzsébet híd, a II. Gubacsi híd és a Horthy Miklós 
(Petőfi) híd. Megépítették az Árpád híd pilléreit és készen voltak a vaselemek is, csak a háború 
akadályozta meg a befejezését. Volt olyan év, amikor egyszerre két híd épült: 1894-96-ban az 
Újpesti vasúti híd és a Ferenc József híd. A Közmunkák Tanácsa vigyázott a városképre, a 
tisztaságra, szabályozta a plakátok stílusát és elhelyezését. Nem találkozhattunk volna ilyen 
szörnyekkel, mint pl.: „Lásd más ízben a világot!” Az ilyen eszement „szag”-ember - hogy 
stílszerű legyek -, soha ne is lásson mást, mint ízt! De sorolhatnám a portálok össze-visszaságát, 
a szemetet, de nem akarok ünneprontó lenni. 
 
Budapest piszkos, bódé- és plakátváros lett. Már nem a Duna gyöngye, nem fürdőváros. Sokunk 
szülővárosát és lakóhelyét már csak szidni tudjuk. Pedig én még emlékszem arra, hogy a 
Gellérthegy tövében, a Pálos kolostor alatt pávák sétáltak a kerítés mögött és reggel lemosott és 
felsöpört, tiszta járdán mentem iskolába. A város polgárai szerették a lakóhelyüket és adakoztak, 
hogy még szebbé tegyék. Mint pl. Millacher Lajos, budai szikvízgyáros. Az ő adományából 
állították fel 1904. november 19-én a Corvin téren a Lajos kutat. 
 
Biztos vagyok abban, hogy eljön majd az a nemzedék, amelyik újra értő és szerető szemmel 
tekint a városra. Akkor megújul, ismét megszépül ez a páratlan panorámájú Metropolisz. Kérem 
Önöket, addig is tegyenek virágot az ablakokba és az erkélyekre. A virágok szelíd szépsége 
enyhíti a háborús és az 56-os golyók szaggatta, vedlő falak látványát és megtartja hitünket, hogy  
„Él magyar, áll Buda még!” 
Addig ? Nos addig is 

 
Köszönöm neked Budapest,  
hogy mielőtt végleg eljön az est,  
egy pár derűs órát adsz nekem 
s ha bánatom van,  
együtt sírsz velem. 

 
Köszönöm a régi utcákat, 
a falakon az emléktáblákat, 
a friss házak között a játszótereket,  
s az árnyas, szelíd 
szép Margitszigetet. 

 
Köszönöm a nyugtalan Dunát. 
A két rakpart hosszú raktársorát,  
a hidakon robajló vad zenét, 
s a budai hegyek  
halk lombneszét. 
 
Köszönöm kusza bolyongásom utait,  
mely innen indult, de sehová se vitt.  
S hogy itt maradtam, hálás vagyok,  
mert élni csak itt lehet, 
csak itt tudok. 
 
Budapest 1998. 

rétháti Kövér Ilona (1970) 



 
 
 

 
 
 

 
A KILIKIAI ÖRMÉNY KIRÁLYSÁG HADIÉPÍTÉSZETE 

Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 1998. június l8.-án 
I. rész. 

 
Az ELTE BTK arab, régészet és történelem szakos hallgatójaként öt éve foglalkozom a keresztes 
államokkal és azon belül is a hadiépítészettel. Ennek jobb megértéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a tágabb kitekintés a térség középkori hadiépítészetére. Ez tette indokolttá, hogy a 
Szíria, Libanon és Jordánia területén végzett gyűjtőmunkám után 1997 nyarán Törökország és a 
Ciprusi Török Köztársaság meghatározott műemlékeit is végigjárjam. A másfél hónapos 
program egyik fő részét a kilikiai örmény várak egy csoportjának megtekintése és fényképezése 
alkotta, melyet a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat anyagilag is támogatott. 
Szeretném megköszönni tanáraim, elsősorban Dr. Ágoston Gábor, Dr. Dávid Géza, Dr. Iványi 
Tamás, Dr. Laszlovszky József, Dr. Magyar István Lénárd, Schütz Ödön professzor úr és Tüske 
László segítségét, akik oktatói munkájuk mellett tanácsaikkal és ajánlásaikkal egyaránt 
támogatták az utat. Köszönet illeti barátaimat, Kigyóssy Örsöt és Vágner Zsoltot, akik társaim 
voltak az út első felén és mind az előkészületekben, mind pedig a terepen segítségemre voltak. 
Mindhármunk nevében köszönöm a MALÉV és a Batthyány Lajos Alapítványnak, személy szerint 
pedig szüleimnek, valamint családi barátaimnak, Korsós Ferencnek és Szerencsés Tibornak a 
támogatását. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti mindazokat a helyi lakosokat, akik 
önzetlen segítségükkel és példaadó vendégszeretetükkel segítették a másfél hónap munkáját. 
 
Tekintettel arra, hogy egy diaképeken alapuló előadás írásos formában történő pontos 
visszaadása mind terjedelmi, mind technikai okok miatt szinte lehetetlen, jelen írásom célja csak 
az lehet, hogy a lehető legtömörebben próbáljam meg összefoglalni azokat a legfontosabb 
információkat, melyeket a kilikiai örmény hadiépítészetről az újabb kutatások, elsősorban a téma 
legkiválóbb szakértője, Robert Edwards több mint egy évtizedes munkásságának nyomán 
ismerünk. 
 
KILIKIA 
A kilikiai örmény hadiépítészet megértéséhez elengedhetetlen az erődítményeknek helyet adó 
térség főbb geográfiai jellegzetességeinek és a fennmaradt emlékeket létrehozó államszervezet 
történetének felvázolása. A ma Törökország déli területein található Kilikia a Közel-Kelet egyik 
legjobban behatárolható földrajzi egysége. Központi részét, a termékenységéről híres alluviális 
síkságot délen a Földközi-tenger, nyugati és északi irányból a Taurus, keletről pedig ennek 
folytatása, az Anti-Taurus hegységlánc határolja. Ennek déli irányú nyúlványa az Amanus-
hegység, a Szíriába vezető délkeleti irányú utak elé emel természetes akadályt. A síkságot 
természetes falként védő hegyláncokat csak néhány hegyszoros szeli át. 
 
E jól védhető terület örmény történelmének kezdete a X. századba nyúlik vissza és 
nagymértékben a Bizánci birodalom külpolitikai manővereinek következtében kezdődött el. A 
Kilikiába irányuló legkorábbi ismert örmény migrációról már a X. század első negyedéből van 
információnk, de az örmények betelepülése akkor öltött tömeges méreteket, amikor a bizánciak a 
XI. század első felében elfoglalták Nagy Örményország jelentős részét és Konstantinos 
Monomachos bizánci császár elrendelte a lakosság egy részének áttelepítését a birodalom 
nyugati területeire, így Kilikiába is. A kiváló katonákként ismert örményeket elsősorban 
helyőrségi szolgálatra alkalmazták, de esetenként egészen magas közigazgatási posztra is 
emelkedhettek, mint azt az örmény Apllarip esete is bizonyítja, aki több éven át volt Kilikia 
bizánci központjának, Tarsusnak a kormányzója.  
 



 
 
 

 
 
 

A bizánciaknak a szeldzsukoktól 1071-ben elszenvedett manzikerti veresége elérhetővé tette a 
szeldzsukok számára Anatólia központi területeinek elfoglalását és a bizánci befolyás drasztikus 
csökkenése révén megnyitotta a helyi örmény vezetők előtti önállósodás útját. A többi független 
örmény miniállam (a legjelentősebbek: Antiochia, Edessza, Maras) létrejöttét lehetővé tevő 
hatalmi vákuum azonban a XII. század elejére megszűnt. A Bizánci Birodalom, a szeldzsukok és 
a keresztes államok közé szorult Kilikiában csak két igazán jelentős dinasztia vált ki: a bizánci 
fennhatóságot elismerő Hetumidáké Lampron központtal, és a vahkai Rubenidáké, akiknek 
vezetője I. Toros 1111-ben a Kilikia központjában álló, bizánciaktól elfoglalt Anavarza várába 
tette át a dinasztia székhelyét. Az ő utódai építették ki a helyi bárókkal és a fennhatóságát 
többször is visszaszerezni próbáló Bizánccal küzdve azt az alapot, ami a rubenida II. Levon 
bárónak lehetővé tette, hogy a XII. század végére saját uralma alatt egyesítse Kilikiát, melynek 
1198 vagy 1199 január 6.-án királyává is koronázták. 
 
I. Levon király 1219-ig tartó uralkodása alatt a fiatal királyság a Levante északi felének 
legjelentősebb keresztény államává, fő kikötője Ayas pedig a Közel-Kelet egyik legfontosabb 
kikötőjévé vált. A virágkornak a XIII. század hatvanas éveitől kezdődő mameluk támadások 
vetettek véget, amit a mongolokkal kötött szövetségesi viszony sem tudott megakadályozni. 
1266-ban Baybars szultán seregei a fővárost, Sist is felégették, 1285-ben pedig olyan 
békeszerződést volt kénytelen kötni II. Levon, amely nemcsak óriási (1 millió dirhemes) évi adó 
fizetésére kötelezte a királyságot, hanem minden további erődépítési és erődítési munkálatot 
megtiltott. 
 
A kiszolgáltatottsága mellett folyamatos belső viszályok által meggyengített ország 
önállóságának maradványait 1375 tavaszán számolták fel a mameluk seregek, a főváros Sis 
elfoglalásával és az utolsó örmény király VI. Levon és családja fogságba vetésével. 
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZET 
A fentebb leírtak ismeretének birtokában nem meglepő a kilikiai örmény településszerkezetnek 
az az alapvető jellegzetessége, hogy az anyaországihoz hasonlóan falusias jellegű települések a 
Kilikiát természetes falként védő hegyvidék belsejébe épített várak vonzáskörzetében álltak. A 
sokszor szinte megközelíthetetlen meredélyekre épített erődítmények többnyire azokat a hágókat 
és folyóvölgyeket ellenőrizték, melyek az egyetlen utat jelentették Kilikia központi területei felé. 
Külső szemlélő számára meglepő a városias jellegű települések hiánya. A régi tengerparti 
városok közül az örmények csak Ayast használták, ezt sem véletlenül. A kikötésre csak kevés 
helyen alkalmas kilikiai partvidék egyetlen kikötővárosa volt a híres selyemút Földközi-tengeri 
terminálja, így a Levante egyik legfontosabb és legtöbb hasznot hajtó városa. 
A síkság korábban fontos városai közül csak Adana, Anavarza, Hieropolis/Castabala, Misis, Sis 
és Tarsus esetében tudunk örmény használatról, de ez nem feltétlenül jelent egyet a 
városlakással. Annyi biztos, hogy jelenleg egyetlen örmények által épített, vagy javított 
városfalrészlet sem ismert, s míg mind a hat központ esetében rendelkezünk dokumentációval a 
városban, vagy a városterület melletti fellegvárban állomásozó örmény helyőrségről, addig 
jónéhányukat már a XIII. század elején néptelennek írták le az utazók. Az egyikük, Willbrand 
von Oldenburg csak Tarsus városáról említi meg, hogy jelentős számú lakossal rendelkezik 
(többségük azonban valószínűleg görög) és nem rejti véka alá megdöbbenését a királyi székhely 
Sis mellett elterülő „város” megpillantásakor. Magasztaló szavait csak az efölött a nagyobbfajta, 
alig védett falu fölött tornyosuló királyi várra és az erődített palotákra tartogatja. 
 
Több szempont is indokolta azonban, hogy az örmények Kilikia központi területén is 
megtelepedjenek, várakat építsenek és helyőrségeket tartsanak fenn. 
 



 
 
 

 
 
 

1. A környező hegyekből érkező bővizű folyók termékeny hordalékával fedett síkság egész 
Anatólia legkiválóbb termőterülete. 
 
2. Az Ayas felé vezető kereskedelmi útvonalak birtoklása biztosította, hogy az örmény vezetés 
ne csak a hegyeken történő átkelésnél tudja megvámolni a tranzitkereskedelmet, hanem az áruk 
Ayasban történő berakodásáig ellenőrizhesse és koordinálhassa a kereskedelem menetét és 
részesülhessen az ezzel járó haszonból, emellett természetesen biztosítva a saját exporttermékek 
kivitelét is. 
 
3. A síkság birtoklása elengedhetetlen volt az eredményesebb kommunikáció szempontjából is.  
 
A Taurusban és az Anti-Taurusban álló várak a hegységet átszelő útvonalaknak megfelelően 
többnyire észak-déli irányú tengely mentén helyezkednek el. Az egy tengelyre felfűzött várak 
szinte kivétel nélkül látótávolságon belül helyezkednek el, de a vizuális kommunikáció a hegyek 
miatt többnyire lehetetlen a szomszédos völgyek várláncolataival, így ezek adott esetben csak 
napok múlva értesülhettek a többi régiót ért támadásokról. A síkságból kiemelkedő sziklákra 
épített várak mindegyikéből legalább két másik síkvidéki vár látható és többségükből 
közvetlenül belátni a völgyekbe. A kelet-nyugati irányú kommunikáció ilyetén megoldása 
lehetővé tette, hogy a veszélyeztetett pontokra a lehető leggyorsabban csapatokat tudjon küldeni 
a katonai vezetés és időben értesülve az ellenséges sereg közeledéséről, maga válassza meg a 
legkedvezőbb helyet az összecsapásra. 
 
Az így létrejött „kétrészes királyság” hegyvidéki és síkvidéki része jól működő és bizonyos fokig 
egymásra utalt szerves egységet alkotott. A hegyek közt kiépített védelmi rendszer 
következtében zavartalanul folyó kereskedelem hasznából részesült a hegyvidék is, ami lehetővé 
tette a további erődítmények emelését, melyek egy, a síkságot elárasztó invázió esetén (lásd. a 
nagy mameluk hadjáratok) biztos menedékként szolgáltak. Részben ez magyarázza, miért nem 
okozott jelentős törést a királyság életében a síkság északi felén álló főváros 1266-ban történt 
elpusztítása. 

Major Balázs 
(Folytatás következik) 
 

****** 
Beszámolók röviden 

 
1998. szeptember 10-én a Pasaréti Páduai Szent Antal templomban tartotta meg az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulójára szervezett megemlékezését. Dr. Issekutz Sarolta megnyitó beszédben emlékezett a 
forradalom és szabadságharc kb. 1200 főt kitevő örmény származású honvédjére, 70 tisztjére, 
külön kiemelve Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúink hazánk szabadságáért való 
önfeláldozását, Czetz János tábornok szerepét. Ezt követően a „Budaörs” Ifjúsági Fúvószenekar - 
Terpai Miklós vezényletével - Farkas Antal: Gábor Áron indulóját, Müller József Kossuth 
indulóját, Szuk Mátyás Isaszegi indulót, Egressy Béni Klapka induló c. művét, majd Kecskés 
Balázs Czetz indulót (ősbemutató) és Vavrinecz Béla: Ezernyolszáznegyvennyolcban 
(ősbemutató) c. művét adták elő nagy sikerrel. Különösen az ezen alkalomra, az egyesület 
felkérésére írt művek arattak nagy sikert. Dóczy Péter (Budapest) és Bartha Levente 
(Székelyudvarhely) színművészek tolmácsolásában hallhattuk Arany János: Lóra..., Az örökség, 
Él-e még az Isten? valamint Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar..., Az utánzóhoz, Bartis 
Ferenc: És mégis élünk c. versét. Liszt Ferenc Magyar ünnepi dala, valamint Ruzicska György 
Prelude pathetique (1848) orgonára, végül Schubert: Ave Mária előadása Fancsali Mária és 



 
 
 

 
 
 

Fancsali János előadásában méltán emelte az est ünnepélyességét. 
Köszönetet mondunk Fancsali Jánosnak az est rendezéséért, valamint a II. kerületi 
Önkormányzat Költségvetési Bizottságának anyagi támogatásáért, mely lehetővé tette 
egyesületünk számára megemlékezésünk megrendezését. Megköszönjük továbbá a Plébániának 
a rendezvény helyszínének biztosítását. 

/M/ 
 

* 
Szeptember 29-én 18 órakor a Városmajori Jézus Szíve plébánia templomban, október 3-án este 
a budai Alsóvizivárosi (Kapucinus) plébánia templomban emlékezett meg egyesületünk az 1848-
as forradalom 150. évfordulójáról, zenés mise keretében. A VIVALDI Művészeti Iskola 
közreműködésével (Fancsali Bence klarinét, Fancsali János orgona, Fancsali Emese orgona és 
Fancsali Mária ének) Mozart, Kodály, Esterházy Pál, Pachelbel, C. Franck, Ruzitska György 
művei mellett a Kájoni Kódexből és a Ferences fuga hangzott fel. Valamennyien együtt 
imádkoztunk hőseinkért, hazánkért. 
 
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy október 16-án 18 órakor hasonló zenés misét hallhatnak az 
érdeklődők a Szent Imre plébániatemplomban, Budapest XI. Villányi út 25. helyszínen. 
Szeretettel várunk közös imádságunkra dicsőséges múltunkra emlékezve, a jövőnket építve. 
 
 

* 
Szeptember 18-án 42 utas és két honismereti vezető (dr. Szarka György és Krisztián) indult 
útnak az egyesület szervezésében 7 napos gyökérkutató útjára Észak-Erdélybe, Moldvába, 
Bukovinába. A már nagyhírű barangolásaink hatására többen pártoló tagként vettek részt 
utunkon, de hazatérőben már majdnem örmény gyökerekkel rendelkezőként érkeztek haza. Mély 
hatással volt mindenkire az örmény történelmi, családfakutatás és az irodalmi program, 
amelynek résztvevői és hallgatói is mi voltunk. 
A programok közé tartozott az erdélyi örmények 350 évvel ezelőtti köztes tartózkodási helyeinek 
megtekintése (Szucsáva és Botosán) valamint a festett kolostorok megcsodálása. Örmény 
emlékhelyeket is megkoszorúztunk (Hollósy Simon sírja, Szongott Kristóf emléktáblája). 
Mindezeket az erdélyi szülőföld szépségének látványa, kirándulások, a máramarosi Hollósy 
Simon Egylet vendégszeretete, magyar történelmünk csodálatos szemelvényei tették 
felejthetetlenné. Az esti tábortűznél szalonnasütés közben énekelt népdalaink, együttlétünk 
bizonyította a közösségi összetartozás fontosságát mindenki számára. Már elkezdtük szervezni 
az 1999. évi emléktúrákat az 1848-as hőseink nyomában. Természetesen időben mindenkit 
értesítünk a Füzetek útján. 
 

****** 
Választási felhívás ! 

 
1998. október 18-án a helyhatósági választások során lehetőség nyílik ismét örmény kisebbségi 
önkormányzatok létrehozására is. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület élt 
jelöltállítási jogával, és ÖNÖN is múlik, hogy megkezdett kulturális, közösségi életünket a 
jövőben békességben tudjuk-e folytatni. 
Egyesületünk e célból részletes választási programot dolgozott ki, amelynek megvalósulása 
esetén biztosítható az örmény gyökerekkel rendelkezők igényéhez igazodó kulturális 
identitásőrzés, hagyományápolás (részletesebb programunk és jelöltjeink e számunk 
mellékletében található). 
Hogy programunk megvalósulhasson, kérjük, a kisebbségi választásokon szavazzon az Erdélyi 



 
 
 

 
 
 

Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeire. Kérjük továbbá, hogy környezetében legyen a 
szószólónk, fejtsen ki agitációt érdekünkben: a kisebbségek közül válasszák az örményeket, azon 
belül pedig egyesületünk jelöltjeit. Jelöltjeink neve alatt a szavazócédulán szerepel a 
jelölőszervezet is, kérjük, figyelje tehát az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnevezést. 
Ha Ön és ismerősei, rokonai egyesületünk jelöltjeire szavaz, akkor szavaz a tisztességre, szavaz a 
közösségi élet megújulására, szavaz a kultúra terjesztésére. 

dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek  

Kulturális Egyesület elnöke  
 

****** 
Hírek, információk 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. Bankszámlaszám: 
Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007  
 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  

székhelye: 1015 Budapest Donáti utca 7/a. 
 Postacíme: 1251 Budapest Pf. 70. Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401  
 Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.  
 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 

Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Dávid Csaba, Fancsali János, rétháti Kövér Ilona  
Szerkesztőség: 1251 Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011 Fax: (1) 201-2401 
 
 

****** 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 

1998. október 
VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 

 
Tisztelt Olvasó! Tisztelt Választópolgár! 
1998. október 18-án a helyhatósági választásokkal egy időben kisebbségi önkormányzati 
választásokra is sor kerül. E választásoknál 4 évre demokratikusan meghatározhatjuk saját 
közösségünk jövőjét. Ehhez kérjük az Ön és barátai, ismerősei támogatását. 
 
A probléma kulcsa az Országos Örmény Önkormányzat teljes csődje, mint azt a képviselő 
jelöltek számossága egyértelműen bizonyítja (pl. Budapesten négy jelölőszervezet és a 
függetlenek összesen 155 jelöltet állítottak 16 kerületben). Sokan mások is elégedetlenek a 
jelenlegi helyzettel. Néhány meghatározó ember (ma elsősorban az Arménia Népe Kulturális 
Egyesület jelöltjei) kinevezték magukat az örmény közösség egyetlen és teljhatalmú 
letéteményesének. Ők kívánják meghatározni, kinek mit szabad tenni, nyilatkozni, milyen 
politikai elveket kell vallani. A tényleges helyzettel ellentétben, az országos elnök 
médianyilatkozata szerint: Magyarországon csak az Arménia Népe Kulturális Egyesület létezik. 



 
 
 

 
 
 

Csak ők jutnak kisebbségi médiához, nem veszik figyelembe a társadalom, és így kisebbségünk 
sokszínűségét, a választópolgárok írásban is kinyilvánított akaratát. Közösségünket 
megfosztották az állam által alanyi jogon nyújtott, a valós igényeknek megfelelő örmény 
közösségi ház kialakításától (olyan székházat választottak, amely minderre alkalmatlan). Ma 
minden rendezvény, kezdeményezés, közösség sorsa alárendelt Avanesian Alex úr feltételeinek a 
Deák utcai „központban”, ha hagyja.... Saját pozíciójának jövőbeli megtartása érdekében még 
arra is képes volt, hogy az Országos Választási Bizottsághoz beadott beadványával a konkurens 
jelölő szervezet kizárását kezdeményezze. Nem kívánom a helyzetet tovább fokozni 
törvénytelenségeinek további felsorolásával. 
 
A hazai 95 % magyar-örménység képviseletében nem hagyjuk magunkat! 
Olyan feltételeket kívánunk teremteni a magunk közösségének, amely lehetővé teszi a nyugodt 
és zavartalan működést a kisebbségi identitás megőrzése és a közösségi élet megteremtése 
területén. Ezért hiteles képviselőjelöltjeinkkel: 
Kidolgoztunk egy Kisebbségi Etikai Kódexet, amelynek alapja a tisztességes közéleti 
tevékenység. Alapelvünk, hogy a kisebbségi képviselőség nem munkanélküliek 
jövedelemforrása, nem gazdasági vállalkozás, nem szociális intézmény, hanem a kultúra és a 
közösség önzetlen szolgálata, átlátható és ellenőrizhető módon. 
 Kidolgoztunk egy olyan működési formát, amely példaértékű lehet más kisebbségek felé is, 
mert rendkívül gazdaságos. Azon kerületekből, amelyekben megnyerjük választóink bizalmát, 
Önkormányzati Társulást kívánunk létrehozni, az általunk eddig is folytatott kulturális 
tevékenység folytatására, költségkímélő gazdálkodással. 
 
Célunk megvalósítása csapatmunka, kérjük szavazzon minden indított jelöltünkre. Ne felejtse, 
sem más szervezet, sem független jelölt nem csatlakozott hozzánk! 

dr. Issekutz Sarolta   
az Erdélyi Örmény Gyökerek  

Kulturális Egyesület elnöke 



 

 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...” 

(Vörösmarty Mihály) 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa  
II. évfolyam 1998/21. szám  
1998. november 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul - 
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 
 

****** 
Naptár - november 

Megemlékezünk ebben a hónapban halottainkról, de nemcsak azokról, akik a mieink, hanem a 
világ kezdete óta összes elhunytakról. Így idézzük fel a halotti liturgia egyik saragánját: 
Az elhunyt hívekről megemlékezve, fogadd el emberszerető Szent Atyánk, ezt az áldozatot, 
és számláld az ő lelküket szentjeid seregéhez a mennyek országában. Felajánljuk még ezt az 
áldozatot élő hittel azért is, hogy isteni Fölséged kegyes legyen hozzájuk, és nyugtassa meg 
az ő lelküket. 
(néhai Kovács Géza ford.)  
Egykor mi is velük leszünk! 

dr. Sasvári László 
 

****** 
Szomorújelentés 

"Akik könnyezve sírnak, mikor vernek, aratáskor majd örvendeznek " 
A 115. zsoltárból 
 
A Gyulafehérvári Főegyházmegye belsőszolnoki esperesi kerületének papsága, a papi 
évfolyamtársak, a Család és Rokonság nevében is mély együttérzéssel tudatjuk, hogy 
nagytisztelendő  

Sáska Jenő 
a szamosújvári örményszertartású katolikus egyházközség lelkipásztora 

életének 52., áldozópapságának 27. évében f. év október 20-án, váratlanul elhunyt. 
A temetés gyászistentisztelete Szamosújvárt a katedrálisban kezdődik 1998 október 26-án, hétfőn 
de. 9.30 órai kezdettel. 
Ennek végeztével földi részeit a gyergyószentmiklósi örmény temetőbe szállítják, hogy a családi 
sírhelyen elföldeljék. A temetői szertartás aznap du. 16.30 órai kezdettel van hirdetve. 
URUNK JÉZUS, FOGADD IRGALMAS SZERETETTEL KIMÚLT SZOLGÁDAT, ADJ NEKI 
MENNYEI LAKHELYET.  

Főesperesség 
 

****** 
Az örmény kisebbségi választásokról (1998. okt.18.) 

 
Először is gratulálunk minden örmény kisebbségi képviselőnek, akik mandátumot kaptak. 
Köszönjük a választópolgároknak, hogy támogatták kisebbségünket - és köszönet azoknak, akik 
sokat tettek a választási kampány sikeréért. 



 

 

Egyesületünk - és az egész, magyarországi örmény közösség, történelmi pillanatokat él át. 
Módunk nyílt, hogy új alapokra helyezzük és jó irányba fordítsuk a jövőt. Persze fennáll a 
veszélye, hogy újabb négy évre konzerválódnak a belső ellentétek. Egyesületünk most azon 
munkálkodik, - az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva - olyan ésszerű szabályokat fogadjunk el, 
amelyek elejét vehetik annak, hogy az örmények közösségében bármely áramlat mellőzhesse a 
többit. 
Emlékezetes volt, hogy 1998. október 17-én a Fővárosi Örmény Klubban az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület kisebbségi jelöltjei bemutatkozását megelőzően Susányiné Koch 
Judit képviselőjelöltünk felolvasta Mózes II. könyvéből a Tízparancsolatot (Károli Gáspár féle 
fordításban). Ezután egyesületünk Etikai kódexét ismerhette meg a hallgatóság. Ilyen útravalóval 
indultunk a választásra, célul tűzve, hogy kis közösségünk a választás során kellő „életteret 
kapjon jövőbeli ténykedéséhez”. A főváros 9 kerületében indulva célunk az volt, hogy e kerületek 
néhányában, mint a szórólapunk is tükrözi, „történelmi kisebbségként, számarányunknak 
megfelelő hangsúlyt kívánunk kapni az örmény kisebbségi önkormányzatok alakításában”. Azon 
kerületekből, ahol jelöltjeink túlsúlyba kerülnek, egy szellemi és gazdasági társulásba egyesülve 
képesek leszünk az erdélyi magyarörménység tényleges igényeinek megfelelő közösséget 
összekovácsolni a fővárosban. Az erőforrások egyesítése és kellő hasznosítása révén legyen 
módunk megfelelő arculat kialakítására: saját kiadvány, kisebb és nagyobb rendezvények, 
találkozók, zenekar, énekkar, irodalmi kör megalapítása mellett tudjuk kutatni múltunkat idehaza 
és Erdélyben, tudjuk ténylegesen támogatni templomainkat, temetőinket, határon belül és kivül. 
 
A Mindenható kegyes volt hozzánk, meghallgatta kívánságunkat, biztosította számunkra azt az 
életteret, amely tervezett működésünkhöz szükséges. 
A Legfelsőbb Rendező azonban ennél továbbmutató megoldást választott, amely elgondolkodtató 
lehet mindenki számára. Felajánlotta a teljes megbékélés és tartós békekötés lehetőségét. Mit is 
mond számunkra ez a választás? 
 
• A választások során egyetlen szervezet sem (négy jelölőszervezet volt) kapott olyan 

mértékű támogatottságot, amely lehetővé tenné számára, hogy uralkodni tudjon a 
többin. Mindenki kapott olyan nagyságú életteret, amely biztosíthatja számára a szükséges 
kisebbségi aktivitást, ápolhatja kultúráját, nyelvét, vallását, stb. Az Úr számára minden 
keresztény kedves. Megbukott az a mesterségesen fenntartott mítosz, amely szerint az 
Arménia Népe az egyetlen letéteményese a jövőnek.  
Sokszínűek vagyunk az örménységen belül és mindenkinek joga van törvényes módon 
ápolnia múltját és őrizni identitását, kultúráját. Amennyiben így közelítjük meg a problémát 
és ebben a szellemben dolgozzuk ki a működési szabályokat, akkor mindenki jól érezheti 
magát. 
 

• Sok képviselő, elsősorban azok az országos képviselők, akik ide vezették közösségünket, 
a választások során kiestek. Az Országos Örmény Önkormányzatból a következő 
képviselők nem jutottak be: dr. Moldován Kristóf, a Pénzügyi Bizottság vezetője, Károlyi 
Zsaszmen, helyettes elnök, a Nemzetközi Kapcsolattartási Bizottság vezetője, dr. Detre 
Csabáné, az Oktatási Bizottság vezetője, Rudas Istvánné, a Média és Szervezési Bizottság 
elnöke, valamint Zárug Béla, Buslig György, Diramerján Onnig. Balabanian Harry egyáltalán 
nem indult. A 17 fős országos testület aktív létszámának több mint a fele egyáltalán nem lett 
képviselő. A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatból a következő képviselők estek 
ki: Rudas lstvánné, a Szervezési Bizottság elnöke, Zárugné Tancsin Katalin, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke valamint Simon J. Zaven. Az Országos Örmény Önkormányzat külső 
"pénzügyi" szakértői közül kiesett még: Károlyi János és dr. Zakariás Egon. Felhívjuk a 
figyelmet a párhuzamra, az 1998. májusában megjelenő Örmény Önkormányzati Hírlevél 
cikkíróira. A Mindenható az emberek cselekedeteit talán mérlegelte és intő jelként úgy 



 

 

döntött, nem méltóak a vállalt feladatokra. 
 
• Nagyon sok fiatal, új szellemi erő került a képviselők közé. Ez váltást idézhet elő - az Úr 

lehetőséget adott. Remélhetjük, hogy tiszta lappal indulva, a hatalmi ambícióknak 
önmegtartóztatással korlátokat szabva, a kulturális - időbeli származási - vallási másság 
elfogadásával és az arányok betartásával elfogadjuk egymást, hogy az örmény kisebbségen 
belül minden áramlat éljen a másikkal békében. 

 
 
• Örmény gyökerű közösségünk, mely magyar anyanyelvű, a választóktól legitimitást 

nyert. (Szórólapunk első oldalán azt hirdettük: magyarok vagyunk, örmény gyökerekkel. 
Még akkor is, ha őseink hét évszázada jöttek el az Ararát mellől. 
Természetesnek tartjuk, hogy biztosítanunk kell az örmény nyelvoktatást is, de ne essünk a ló 
másik oldalára. Vegyük tudomásul, hogy a magyarországi örmény közösség túlnyomó 
többsége nem örményül kíván beszélni, írni, olvasni. 
 

Megértve a Mindenható üzenetét, a magunk részéről kezet nyújtunk minden olyan erőnek, 
amely a közpénzekkel tisztán és átláthatóan kíván gazdálkodni, a kisebbségi aktivitást nem 
téveszti össze az egyéni karrier megteremtésével, akinél a képviselőség nem a munka nélkül 
szerezhető kiegészítő jövedelemforrást jelenti, hanem a kultúra és a közösség szolgálatát. 
 
 

****** 
Egy vértelen küzdelem eredményeinek számbavétele. 

 
Indíttatás, két idézet a sajtóból a választást megelőző időszakból.  
 
Magyar Nemzet 1998. szeptember 10. csütörtök (Örmény listaviták) 
"Avanesian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat elnökének tudomása szerint idén 
huszonhét helyen indul az országban örmény jelölt. Az elmúlt választások tizenhat helyéhez 
képest ez komoly előrelépés. A jelölteket a legrégebb hazai örmény kulturális egyesület, az 
Arménia Népe indítja a nemzetiségi törvény alapján." (szerk. megj.: És az egyéb szervezetek 
valamint a független többiek?) 
Később: "Mélységesen elszomorít, hogy az alkotmány és a nemzetiségi törvény lehetővé teszi, 
hogy a választásokon szélsőséges, a nemzetiség nevével visszaélő, nem a közösséghez tartozó 
elemek is indulhassanak" - fogalmazott az elnök. 
 
168 óra című hetilap X. évfolyam 41. száma (1998. október 13.) Örmény Örvény  
"Kibédi Varga Sándor riporter: Mi történik, ha a kisebbségi választások után önök, az Arménia 
Népe Egyesület jelöltjei kisebbségbe kerülnek? 
Ha a fővárosi és az országos örmény kisebbségi önkormányzatban nem örmények lesznek 
többségben, a hagyományok ápolása megszakad. A riválisok nem beszélik a nyelvet, nincsenek 
nemzetközi kapcsolataik. Észborító. Akkor én lemondok - válaszolja Avanesian. 
 
Választási eredmények: 
A következő táblázat azt mutatja, hogy az 5 fős területi örmény kisebbségi önkormányzatokban 
hogyan alakult az induló és a befutott jelöltek viszonya az Arménia Népe és az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjei viszonylatában, Budapest 9 kerületében. A többi 
kerületben az Erdélyi Örmény Gyökerek nem indított jelölteket. 
 



 

 

                                                  Arménia Népe         Erdélyi Örmény Gyökerek 
 Induló Bejutott Induló Bejutott 

I, kerület 5 3 5 2 

II. kerület 6 0 5 5 

V. kerület 5 4 4 1 ' 

VI. kerület* 5 2 3 1 

IX. kerület 5 1 5 4 

XI. kerület 5 1 5 4 

XII. Kerület * 5 2 5 1 

XIII. kerület 4 2 3 3 

XIV. kerület* 5 2 4 2 

Összesen 45 17 39 23 

 
 
Megjegyzés: * a hiányzó bejutott képviselőket más jelölőszervezet indította, vagy függetlenként 
indultak. 
 
 
Megválasztott képviselőinknek sok sikert és jó egészséget kívánunk.  
Nem bejutott képviselőjelöltjeinknek is ugyanazt kívánjuk, munkájukra ugyanúgy 
számítunk a tervezett társulás keretein belül.  
Budapesten:  
I. kerületi képviselőink: 

dr. Benedek Katalin Erzsébet művészettörténész, főmúzeológus  
Dávid Csaba lapszerkesztő és műfordító 

II. kerületi képviselőink:  
Bacsó Zoltán operatőr 
dr. Issekutz Sarolta ügyvéd 
Fancsali Mária zeneiskola igazgató, operaénekes  
Zakariás Antal Dirán közgazdász 
Zárug Péter Farkas politológus, joghallgató  

V. kerületi képviselőnk: 
Lászlóffy István okl. közgazdász  

VI. kerületi képviselőnk: 
Zárug Orsolya (Balogh Réka mandátum lemondását követően)  

IX. kerületi képviselőink: 
dr. Borszéki Béla György mérnökbiológus  
dr. Debreczeni Antal főorvos 
Hanusz Gyula közgazda, rendszerszervező 
dr. Schneiderné Mányó Jolán közgazdasági technikus  

XI. kerületi képviselőink: 
Dr. Czárán István ügyvédjelölt  



 

 

Dávid József író 
Juhász Áron Benedek egyetemi hallgató  
Szongoth Gábor geofizikus 

XII. kerületi képviselőnk: 
dr. Issekutz Ákos orvos  

XIII. kerületi képviselőink:  
Forgách Sándorné nyugdíjas  
Füleki Balázs gépészmérnök  
Király Anikó ügyintéző 

XIV. kerületi képviselőink: 
Kirkósa Sándor üzemgazdász 
dr. Nagyné Ávéd Mária okl. villamosmérnök, tanár  

Szegedi képviselőink: 
Dékányné Verzár Katalin  
Flórián Antal 
Hatvani Zoltán  
Kövér László  
dr. Novák Ákos 

 
****** 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Etikai Kódexe 

 
Ezt az Etikai Kódexet - mint általános alapelvek gyűjteményét - az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület hozta létre az egyesület tagjai és a magyarországi 
magyarörmények számára, hogy Isten segítségével nevelhessük, jobbá tehessük 
önmagunkat és fejleszthessük kulturális örökségünk megőrzése érdekében végzett 
munkánkat. Ennek azért érezzük szükségét, mert meggyőződésünk, hogy az 
önkormányzatban (kisebbségi önkormányzatban) való részvétel nem az egyéni 
szereplésvágyat elégíti ki, hanem közösségünknek - a kisebbségnek és az egész magyar 
nemzetnek (melynek része vagyunk) - javát szolgáló tevékenység. 
 
1.§. A kisebbségi képviselői tevékenység alázattal vállalt közösségi szolgálat: azaz nem 
munkanélküli státusz, nem az egyéni egzisztencia megteremtését szolgáló "állás", nem gazdasági 
vállalkozás és nem szociális intézmény. A kisebbségi képviselőnek legjobb lelkiismerete szerint 
választói érdekeit szolgálva kell cselekednie. 
 
2.§. A kisebbségi önkormányzat csak a törvényben (lásd: 1993-as, LXXVII. törvény a Nemzeti és 
etnikai kisebbségekről) szereplő területeken és feladatkörökben tevékenykedhet, tehát: 

a) - őrzi a kisebbség hagyományait, 
b) - törekszik a közösség megteremtésére - és ebben a tevékenységében sem árthat a      
      többségi, befogadó nemzetnek. 

A Kisebbségi Önkormányzat: 
c) - nem foglalkozik pártpolitikával 
d)- nem foglalkozik szociális ellátással, menekültek elhelyezésével  
e) - nem kíván az állami külpolitika helyett tevékenykedni. 
 

3.§. A megválasztott képviselő minden megnyilvánulásában szem előtt tartja, hogy egy egész 
közösséget ítélnek meg általa. Ezért egy adott munka elvégzésére az arra leginkább rátermett, 
vagy leginkább hozzáértő személyt kell kijelölni. 



 

 

4.§. Miután a kisebbségi önkormányzati képviselő közpénzekkel bánik, ezért fokozott 
kötelessége, hogy a gazdálkodás tiszta, nyitott, bárki által áttekinthető legyen. 
 
5.§. A képviselő önként vállalt közösségi tevékenységet. Ebből következnek az alábbiak: 

a.) - vállalt kötelezettségeit gondosan, megfelelő határidőre teljesíti (a térítés, vagy 
munkadíj nélkül vállalt kötelesség is kötelesség, miután mások számítanak rá - váratlan, a 
vállalás után fellépő akadályoztatás esetén megfelelő módon és időben értesítenie kell a 
képviselőtársakat) 
b.) - több, vagy jobb munkával igyekszik elérni társai (a testület, a tágabb közösség) 
megbecsülését, mások lejáratása, mások munkájának rombolása nem alkalmazható eszköz 
c.) - a testületi üléseken való részvételért járó díjazást nem tartjuk etikusnak, ha egy 
képviselő ennél többet vállal, költségeit természetesen elszámolhatja, valamint legfeljebb 
annyi honoráriumra (megbízási díjra) tarthat igényt, amennyiért ugyanazt a munkát külső 
ember végezné el. 
 

6.§. Az egyes képviselő jelentkezik munkáért, vagy kezdeményezi a munkát. A közösség 
(illetőleg az Önkormányzat tagjai) kíséreljék meg, hogy aki tenni szeretne, annak biztosítsanak is 
teret. Ha egy elvégzendő feladatra több jelentkező akad, igyekezni kell a munkából és az érte járó 
elismerésből mindenkinek juttatni. 
 
7.§. A képviselőnek az etikai szabályokon túl elsősorban a törvénynek és a testületi döntéseknek 
megfelelően kell eljárnia, ezért mindezeket ismernie alapkötelessége. 
 
8. §. Ha a képviselő magánéleti - gazdasági tevékenységével és képviselői munkájával 
kapcsolatban az összeférhetetlenség kételye merül fel, kötelessége alávetni magát az Etikai 
Bizottság vizsgálatának. 
 
9.§. Egyetlen kisebbségen belül is fölmerülhetnek másságok: a képviselőnek tiszteletben kell 
tartania a kisebbségen belüli másféle áramlatokat is. 
 
10.§. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 60 napon belül létrehoz egy Etikai 
Bizottságot, amelynek illetékességét az Egyesület tagjai, valamint ezen Etikai Kódexet aláíró 
képviselőjelöltek elfogadják, függetlenül attól, hogy megválasztják-e őket, vagy sem. 
 
11.§. Alulírottak az Etikai Kódex kijelentéseit magunkra nézve, szabad akaratunkból elfogadjuk, 
és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 
 
Budapest,1998. október 15.  

Aláírók: Jelöltjeink. 
 

****** 
 

Mózes II. könyve (Károli Gáspár fordításában) 20. 
Felolvasásra került az 1998. október 17.i klubrendezvényen 

 
1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:  
2. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. 
3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy  
   amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 



 

 

5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki  
    megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. 
6. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én    
    parancsolataimat megtartják. 
7. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül,  
    aki az Ő nevét hiába felveszi. 
8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 
10. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad,  
      se fiad, se leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van; 
11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a  
      hetedik napon pedig megnyugodék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé  
      azt. 
12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyik az Úr a te Istened ád   
      te néked. 
13. Ne ölj. 
14. Ne paráználkodj.  
15. Ne lopj. 
16. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.  
17. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se  
      szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. 
 
 

****** 
A kilikiai örmény királyság hadiépítészete 

Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 1998. június l8.-án 
II. rész. 

A hadiépítészet 
 
A fentebb vázolt védelmi rendszer alapelemei: a kisebb-nagyobb erődítmények három fő 
kategóriába sorolhatóak. 
 
1. Őrhelyek, melyek kicsi erődített egységek lévén legfeljebb öt katona huzamosabb ideig történő 
elszállásolására voltak alkalmasak. Ezeket az őrhelyeket mindig a síkság nagy útjai közelében 
építették fel és közvetlen összeköttetésben álltak (tűzjelek, lovasfutár) a közeli nagyobb 
erődökkel. 
 
2. „Udvarházak", mely összefoglaló név alatt az egyes bárók feltételezhető birtokközpontjaiban 
álló, téglalap alaprajzú, többnyire kétszintes kőépületeket kell érteni. A kilikiai építészetben ezek 
a leginkább európaias jellegű építmények, de mivel hasonló épületekre számos példa akad a X. 
század eleji Nagy Örményország Bagratidák által ellenőrzött területeiről, semmi sem indokolja az 
európaiaktól történő átvételt. Az udvarházakat tovább erősítő védelmi elemekre (torony, 
kerítőfal) csak kevés példát ismerünk. Ezek a házak mindig egy-egy nagyobb erődítmény 
látótávolságán belül álltak, s ez kellő védelmet biztosíthatott. 
 
3. Várak, melyekben elegendő katona állomásozott ahhoz, hogy ne csak megfigyeljék a 
környezetükben zajló ellenséges hadműveleteket és ezekről értesítsék a nagyobb várakat, hanem 
szükség esetén aktív védelmet biztosíthassanak a hozzájuk tartozó régiónak. A várak egy része 
bárói rezidenciaként is szolgált, de ezt csak kevés építménynél lehet teljes bizonyossággal 
kijelenteni. Ezek közé tartoznak a rubenida székhelyek: Vahka és Anavarza, valamint a hetumida 



 

 

Lampron és Barbaron. Bizonyos esetekben maga a király volt egy-egy vár birtokosa, szükségessé 
téve a bárói és királyi vár közti különbségtételt. 
 
Ezután nézzük meg röviden, hogy milyen konkrét hadiépítészeti megoldásokkal tudták biztosítani 
az örmény építészek azt a védelmet, amelyet a fentebb vázolt védelmi rendszer egyes elemei 
nyújtottak. 
 
A Kilikiába letelepedő örmények saját hadiépítészeti tradícióval érkeztek, melynek fejlettségét jól 
illusztrálja, hogy az új hazában sem változtattak rajta. A hadiépítészet és a haditechnika szoros 
kölcsönhatásban áll egymással; az egyik által bevezetett újítás mindig gyors válaszlépésre 
készteti a másikat. A kilikiai örmény hadiépítészet állandósága nem egy öncélú konzervativizmus 
eredménye volt, hanem azé a tényé, hogy míg a szomszédos keresztes és muszlim 
hadiépítészetnek elsősorban a XII. - XIII. század fordulóján nagy változásokon kellett 
keresztülmennie, hogy lépést tudjon tartani az ostromtechnika gyors fejlődésével, addig a térség 
egyik legfejlettebb várépítészeti tradíciójával rendelkező örmények első várainál alkalmazott 
védelmi megoldások később sem igényeltek fejlesztést. 
 
Robert Edwards húsz olyan jellegzetességet különböztetett meg, amelyek a kilikiai örmény 
várakban jellemző építészeti elemek. Ezek közül csak kettő; a rés-machiculis (magyarázata 
lentebb) és az örmény várkápolnák azok, melyeket korábban nem ismertek a Mediterráneum és 
környékének hadiépítészetében. Az örmények nagy érdeme az, hogy ezt a húsz elemet szimultán 
alkalmazták egy, a X. századit megelőző korokban példa nélkül állóan tökéletes rendszerben. 
 
Az örmény hadiépítészet jellegzetességeit legjobban Yilan Kalesi várán lehet bemutatni. A 
Levante egyik legépebb erődítménye címmel büszkélkedő hatalmas vár nemcsak a kilikiai 
örmény hadiépítészet kiváló példája, hanem jól szimbolizálja a kutatás nehézségeit is. A várról a 
biztos források hiányában ugyanis semmilyen történelmi adatot nem tudunk, még eredeti nevét 
sem; a középkori Govarával történő azonosítási kísérletek teljesen spekulatívak. Természetesen a 
vár építésének ideje is hasonlóan bizonytalan, így egyedül az építmény elemzése segíthet az 
interpretációban. 
 
A kilikiai örmény hadiépítészet egyik alapjellegzetessége a helykiválasztás terén mutatkozik 
meg. Az örmények a kis alapterületű udvarházak kivételével minden katonai funkciót ellátó 
építményüket természetes magaslatra építették, lehetőleg sziklákra. Annak ellenére, hogy Yilan a 
kilikiai síkság déli részén található, a vár egy az alluviális síkságból kiemelkedő mészkősziklán 
áll és ebben teljesen megegyezik az összes többi „síkvidéki" örmény várral. Nem túlzás azt 
állítani, hogy az egész régióban az örmény építészek értettek a legjobban a természetes 
terepadottságok nyújtotta előnyök kihasználásához. Yilannak a szikla kontúrjaihoz tökéletesen 
alkalmazkodó védőövezetei természetesen nem tesznek lehetővé szabályos alaprajzi elrendezést 
és éppen ezért - az udvarházakat leszámítva - nincs két egyforma alaprajzú kilikiai örmény vár. A 
kőfaragómesterek mesterségbeli tudását tanúsító megdöbbentő vizuális élmény az, ahogy a vár 
falainak és tornyainak többsége szó szerint szinte kinő a tátogó mélységek felett magasodó 
sziklaperemekből. 
 
A kőfaragásnál maradva nagyon jellegzetes az örmény várak meghatározott részeinél alkalmazott 
kőfaragási technikák rendje, melyek felsorolása külön tanulmányt igényelne. Annyit azonban 
mindenképp meg kell említeni, hogy a legszembetűnőbb kőfaragási jellegzetesség a kilikiai 
örmény váraknál az, hogy az erődítmények külső falsíkjain szinte kizárólag a durva felületű 
púposkváderes falazást használták, melynek alapvető előnye, hogy a kőkockáknak az ostromlók 
felé néző síkjából kiugró durva kőkúpjai megnehezítik a lövedékek és falbontók hozzáférését a 
kváderek illesztési síkjaihoz. A falszerkezetet a két köpenyfal és a közéjük öntött habarcsos 



 

 

terméskő-kőtörmelék töltés alkotja. A viszonylag sekély sziklaárokba alapozott várfalak kis 
rézsűvel épültek, azaz az alapnál vastagabb falkeresztmetszet a faltető felé haladva vékonyodik. 
Így a fal felső fele által okozott terhelés egyenletesebben oszlik el és a fal szilárdságát növeli az 
is, hogy erősebb rengéseknél (földrengés, ostromgépek) a faltető nem tud annyira kifelé dőlni. 
 
A kilikiai örmény erődök többségénél általában több, egymás fölé emelkedő védelmi övezet 
létrehozására törekedtek a tervezők. Yilannál a szikla meredeken emelkedő keleti lejtőjére épített 
két várudvaron is át kellett verekednie magát az ellenségnek, míg elérkezhetett a szikla legfelső 
platóján álló citadella tövébe. 
A vár falait számos, a falsíkból kiugró torony tudta oldalazótűzzel fedezni. Az örmények 
következetesen kerülték a négyzetes, vagy poligonális alaprajzú tornyok építését és Yilan várában 
is szinte csak a két fő örmény toronyfajtával találkozunk; a félkör és a patkó alaprajzúval. A 
„szögletes" tornyok hátránya világos; a sarkaik miatt kevésbé ellenállóak az ostromgépekkel és 
az aláaknázással szemben, mint a lekerekített tornyok. A félkörös torony legfőbb hátránya 
viszont, hogy nem tudja olyan hatásfokú oldalazótűzzel védeni a hozzá tartozó falszakaszokat, 
mint a hosszú oldalfalú téglalap alaprajzú tornyok. A két toronytípus „jótulajdonságainak" 
ötvözése révén alakult ki a patkó alaprajzú torony és ez vált a leggyakrabban alkalmazott 
toronyformává az örmény várakban. Yilan tornyai is többnyire ilyenek. 
 
A tornyaikhoz hasonlón az örmény várépítők igyekeztek lekerekíteni a várak kerítőfalainak 
sarkait is, főleg az ellenséges támadásnak leginkább kitett oldalakon. Yilan váránál ebben nem 
voltak olyan következetesek, de itt a magas sziklák miatt az aláaknázás a falszakaszok 
többségénél lehetetlen volt. Yilannál is kerülték azonban a falsarkok armirozását, azaz, hogy két 
falsíkot az eredeti falazóköveknél jóval nagyobb méretű sarokkövekkel kössenek össze. Ezzel 
ugyanis egyenetlenebbül oszlott volna el a terhelés és a sarokkövek könnyű célpontjává váltak 
volna az aláaknázásnak, vagy a falbontóknak. 
 
A tornyok közötti falszakaszokat gyilokjárók kísérték, melyek a vastag fal tetején haladtak. 
Faszerkezetes gyilokjárókat ritkán alkalmaztak a közel-keleti hadiépítészetben; nem annyira a 
fahiány miatt, mint inkább az olthatatlan görögtűz elleni védekezésül. Noha a mellvédek a várak 
legsérülékenyebb és leghamarabb elenyésző részei közé tartoznak, tudjuk, hogy Yilan falainak 
tetején is pártázat védte a gyilokjárón közlekedőket. 
 
A kilikiai várak tervezésénél nagy figyelmet szenteltek a vár megközelíthetőségének is. A 
támadók dolgának megnehezítése szempontjából fontos volt, hogy a várkapukhoz vezető út minél 
hosszabb szakasza fusson a várfalak tövében, ahol közvetlenül ki voltak téve a védők 
lövedékeinek. A sziklás és többnyire meredeken emelkedő terep miatt az örmények még a kapuk 
előtt sem mélyítettek ki árkokat, de a vár minden kapuját a főkapuktól a kis kitörőkapukig 
legalább egy torony oldalazótüze fedezhette. Az örmény várak főkapui általában összetett 
bejáratok voltak, aminek egyik legszebb példája pont Yilan fellegvárának egyetlen kapuja. Már a 
kapu helye is úgy lett kiválasztva, hogy a terepadottságok többszöri irányváltoztatásra 
kényszerítsék a támadókat, ezzel is megtörve a lendületüket. Ezt szolgálja a főkapu elrendezése 
is, melyben további 90 fokos fordulatra van szükség ahhoz, hogy a várudvarra juthasson a 
támadó. Mielőtt azonban a kaput védő oldalazó tornyok tüzétől megtizedelt támadók 
beérkezhettek volna a várudvarra, áthaladásukat még egy, valószínűleg örmény eredetű védelmi 
elem nehezítette. Ez a rés-machiculis volt, mely nem más, mint a kaputorony falsíkjából „beljebb 
húzott” kapu feletti boltozatban levő széles nyílás. Ezen az általában negyven cm-nél nem 
szélesebb résen keresztül a kapu teljes szélességében lehet lőni a zárat bontó ellenséget. Az első 
példa az ilyen rés-machiculisra Van VII. századi várából ismeretes. 
 
A legfontosabb épületek természetesen a citadella területén álltak. Az örmények soha nem 



 

 

építettek olyan tornyot, mely az európai és a szomszédos keresztes államok hadiépítészetében a 
lakótorony megfelelője lett volna, viszont Yilan belső várábra is megtaláljuk azokat a boltozott 
termeket, melyek a keresztesváraknak is jellemzői, igaz nem hosszú egybefüggő csarnokok, 
hanem kisebb egységek formájában. Ezek boltozatán és a Yilan termeit és falsíkjait megtörő 
nyílások feletti íveken jól megfigyelhető, hogy az örmények a csúcsos boltíveket és boltozatokat 
részesítették előnyben. Ennek ellenére előfordulnak dongaboltozattal fedett helyiségek is a 
csúcsos boltozattal fedettek mellett, néha egyazon váron belül, és a kisebb ajtók, valamint a 
kitörőkapuk felett a félköríves lezárást alkalmazták gyakrabban. 
 
Yilan falait a kapukon kívül szinte csak lőrések törik meg, még a fellegvár termeinek 
világítónyílásaiul is többnyire lőrések szolgálnak, melyek ugyan kevesebb fényt engednek be 
mint a hagyományos ablakok, de védelmi szempontból jóval előnyösebbek. 
 
Természetesen a citadellában találhatóak a vízellátást biztosító nagy ciszternák. Mivel az örmény 
várak többnyire magas sziklák tetejére épültek, a kútfúrás helyett egyszerűbb volt az esővízből 
táplálkozó víztárolókat építeni és ezek a ciszternák szinte minden várban megtalálhatóak. 
 
Yilan citadellájában áll a vár egyetlen biztosan egyházi rendeltetésű épülete; a várkápolna is. 
Nem minden várban találunk kápolnát (ezek helyőrsége valószínűleg a közeli települések 
templomaiba járt), de amelyikben van, az jól megkülönböztethető a bizánciak, vagy keresztesek 
által építettektől. Yilan kápolnája iskolapéldája ezeknek is. A kápolna egy, a keleti végén 
apszisban végződő téglalap alaprajzú hajóból áll. Az apszis északi és nyugati falában egy-egy, 
liturgikus célokat szolgáló falifülke található. A világítást csak egyetlen, az apszis keleti falába 
alacsonyra bevágott ablak biztosítja. Egy falifülke található a hajó északi falában is. A 
dongaboltozattal fedett kápolna a nyugati és a keleti falba vágott ajtókon keresztül közelíthető 
meg. Gyakori és egyben mondhatni szimbolikus értékű jelenség volt, hogy a különböző 
nagyhatalmak ütközőzónájába ékelődött Kilikiai Örmény Királyság várainak többségében a 
várkápolnákat is bekapcsolták a védelmi övezetbe. Apszisaik tornyokként ugrottak ki a várfalak 
síkjából az ellenféllel szemben. Nem meglepő ez egy olyan nép esetében, mely az állandó 
fenyegetettség miatt annyi várat volt kénytelen építeni Kilikiában, amennyit hiába keresnénk a 
Közel-Kelet hasonló nagyságú területein. 
 
Ez volt tehát az a fentiekben ismertetni próbált alapelemekből álló védelmi rendszer, amely közel 
háromszáz évig sikeresen biztosította egy, az anyaországából kiszakított kis nép fennmaradását és 
egyes korszakokban viszonylagos, máskor pedig teljes függetlenségét. 

Major Balázs 
 

****** 
Kissé megkésett tudósítás egy tanúlságos körutazásról 

I. rész. 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek szervezésében és a Gondviselés Egyesület - amelyet Dr. Szarka 
György és fia Krisztián képviselt - kivitelezésében, valamint Mezősi Béla nem mindenapi 
biztonsággal vezetett Volvo autóbuszával került sor szeptember 18-24 között a Máramaros-
Bukovina-Erdélyen át vezető körutazásra, 42 utas részvételével. Ezen a budapestiek mellett 
résztvett egy 4 tagú debreceni és 6 tagú soproni csoport is. Nem kívánom ecsetelni a táj 
szépségét, részben azért, mert azt leírták már többször is nálam felkészültebbek, hanem 
elsősorban azokat a pozitívumokat emelném ki, amelyekre felfigyeltem, majd néhány elkeserítő 
észrevételről is írnék. 
Első nap Misztótfalun, illetve újabb nevén Miszmogyóroson megnéztük Misztótfalusi Kiss 



 

 

Miklós emlékházát, amely a régi református parókiában helyi kezdeményezésre, egy nyugatra 
szakadt nyomdász anyagi támogatásával lett kialakítva. Attól eltekintve, hogy szinte 
inkognitóban létezik, eléggé látogatottnak tűnik a vendégkönyv szerint; ha nincs otthon az 
udvaron lakó lelkész, akkor a szomszéd, főállásban gazdálkodó, idős úr ismerteti a gazdag 
látnivalókat. 
 
Ugyan az nap voltunk Koltón is, megnéztük a Teleki kastélyban berendezett Petőfi múzeumot, a 
parkban, néhány nappal ott jártunk előtt leleplezett Petőfi Sándor-Szendrei Júlia szobrot és a 
körtefa helyét, valamint a kerek kő asztalt, ahol többek közt a „Szeptember végén” is íródott. 
 
Egy éjszakát töltöttünk a Bódi tó melletti szállodában, igen civilizált körülmények között, majd a 
Gutinon átkelve jutottunk el Nagybányára, Szaploncára és Máramarosszigetre. Nagybányán a 
kristálymúzeumot, Szaploncán a „vidámtemető”-t néztük meg, majd Máramarosszigeten a Római 
Katolikus templomban hívatlan vendégei voltunk egy keresztelőnek, ezt követően a plébános 
úrtól hasznos dolgokat tudtunk meg úgy a templomról, mint az egyházi életről és az örmény 
katolikus kapcsolatokról is. Ugyanott átszaladtunk a valamikor politikai foglyokra „szakosodott” 
börtönmúzeumon is, ahol fényképes feliratok emlékeznek meg az ott raboskodókról, többek 
között Márton Áron püspökről is. „Természetesen” a feliratok csak románul vannak megírva, 
öngólnak tartom, hogy a magyar nyelvű plakátok között egy eredeti 1946-os felhívás is van, 
amelyet a Bolyai Egyetem vezető tanárai írtak alá. Máramarosszigeten vendégei voltunk a 
Hollósy Simon Egyletnek, lelkes elnökasszonya, Zahoránszky Ibolya bemutatta az új székházat, 
ismertette hatékony tevékenységüket, kedvesen megvendégelt ropival és kisüstivel is. A Fővárosi 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviseletében Sarolta elnökasszony hozzájárult a 
kapcsolatok elmélyítéséhez egy borítékkal is. 
A temetőben megkoszorúztuk Hollósy Simon síremlékét, majd átkeltünk a Borsai hágón és két 
éjszakát Hosszúmezőn töltöttünk. Első vacsoránkon még általunk szedett bimbós pöfetegből 
készített rosejbnit is fogyasztottunk. 
 
Harmadik napon, helyenként elmosott úton - jó idegei vannak Bélának - megnéztük a Moldovica 
és Szucsevica kolostorokat, amelyek a világörökség részét képezik. Tetszett, hogy a Moldovica-i 
idegenvezető apáca, aki a Moldvai köztársaságban született és Németországban tanult, igen 
európéner elveket vallott, nem tetszett, hogy „minden a pénzért” elv alapján beengedtek az 
imádkozó hívők közé. (Igaz úgy veszem észre, hogy ők ehhez már hozzászoktak, a miséző 
pópával együtt nem zavartatták magukat.) 
Ugyanaznap jutottunk el a Szucsávában lévő Zámka kolostorerődhöz, ahol felújítási munkák 
folydogálnak, a bukaresti ortodox örmény püspökség vezetésével. Az ott talált őr szerint igen 
kevés pénz jut nekik, így lassú a munka. Amit ott láttunk, az nem volt túlságosan szívderítő, 
pozitívum, hogy mégiscsak tesznek valamit a helyrehozataláért. 
Ugyanitt jártunk két örmény temetőben, mindkettő elhanyagolt, a sírkövek, amelyeken örmény 
nyelvű felíratok vannak, nagyrészt ledőltek, a sírokat csak sejteni lehet. A régebbi sírkertben 
román ortodox parókia van, a templomot ugyanők használják. A másik temetőben romos 
templom van, ott beszélgettem az őrrel is, aki 90 éven felül van, örménynek tartja magát, de a 
családjából már senki sem él, a városban nem ismer örményszármazásúakat. 
 
Botosániban szépen rendbetett ortodox örmény templomot néztünk meg, a papot nem találtuk, a 
gondnoknő szerint rendszeresen tartanak misét húsz-harminc hívőnek. 
 
Negyedik nap ugyancsak Hosszúmezőről indulva Voronec-ben a kelet Sixtus kápolnáját, majd a 
Neamc-i fehérkolostort néztük meg. Ez utóbbiban szerzetesek vannak, a vezető itt is igen 
felkészült és szívélyes volt. „Sajnos” én jól tudok románul, így a „parlagi” istenszolgák 
megjegyzését is megértettem, hát mit is mondjak, nem szívesen fordítanám le a mondottakat. 



 

 

Csodálatos út után, amelynek folytán 40 km-en át a Békás víztározó tó partján haladtunk, 
beérkeztünk a Békás-szorosba. Első dolgunk volt megnézni az „Örmények Útjának” nevezett 
szikla szorost, amelyet most már nem használnak, de az útra emlékeztető gerendák egy része még 
megvan. Itt hajtották a csempészárúként értékesített marhákat Moldvából Erdélybe és tovább, jó 
kereskedőként őseink. A szoros jelenlegi útján nagyrészt gyalog mentünk, majd buszra szállva 
megérkeztünk a Gyilkos-tónál lévő szállásunkra. 
 
Ötödik nap, a bakancsos turisták örömére, a nyugdíjasok ösvényén felsétáltunk a Kis Cohárdra. 
Mire felértünk az idő is szép lett, így a lelátás igen szép, de helyenként szomorú tájat mutatott. Ez 
utóbbit a grandománia egyik utolsó munkája nyomán hátrahagyott táj mutatta. Délután 
beutaztunk Gyergyószentmiklósra. A tervbe vett múzeum látogatás elmaradt, mert idő előtt 
bezárták a múzeumot, így csak az örménykatolikus templomot tudtuk megnézni, amely igen 
szépen rendbe van téve. A gondnok, Zárug Aladár részletes ismertetőt tartott, jól eső érzés volt, 
amikor megemlítette, hogy a budapestiek előző anyagi támogatása tette lehetővé a villámhárító 
rendszer korszerűsítését, aminek köszönhetően az augusztusi vihar megkímélte a templomot. A 
villám ugyan becsapott a toronyba, de a jól működő villámhárító-rendszer a templomot 
megmentette a kigyulladástól és leégéstől. Programon kívül, a rugalmas szervezésnek 
köszönhetően elmentünk Marosvécsre, megnéztük a Kemény kastélyban berendezett múzeumot, 
majd vacsora után, amelyen Donna közreműködésével (ő volt a gyilkostói hotel tulajdonosa) a 
társaság által a kis Cohárdon gyűjtött és megtakarított vegyes gombából készült gombapörköltből 
is igen sokan fogyasztottak, hangulatos tábortűznél, szalonnasütéssel egybekötött nótaestet 
tartottunk. 

Vajda Iván, a soproni csoport tagja  
Folytatás a következő számban 

 
****** 

Az „ARARÁT” tanulságai 
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 1998. szeptember l7-én) 

 
„Legkedveltebb” magyarországi örmény kisebbségi lapunk 1995. decemberében indult, havonta 
két alkalommal megjelenve, - kevés kivétellel -12 oldalnyi terjedelemben. 
 
Sok érdekes dolgot olvashattunk ezidáig is belőle, de a kisebbségi önkormányzati választások 
közeledtével még izgatottabban vártuk írásait. Volt is mit! Például ez év márciusában Hutterer 
Ingrid, örmény (??) származású cikkíró, egyes személy többes számban figyelmeztet, tanítgat:” ... 
alázatot kell tanúsítanunk ügyünk iránt, közösségünk iránt, a másik örmény iránt ..” .... „nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy kifelé sebezhető nemzetiség, közösség legyünk.... „ .. „mert 
jó a hírnevünk. Ezt a hírnevet nekünk azok a testvéreink szerezték, akik elsősorban 1915 után 
menekültek... „ 
Ne keressük, milyen ügyünk, közösségünk támogatását várja, melyik örmény iránti alázatot 
követeli tőlünk, ellenben tömény sértés, ízléstelenség a 300 éve itt élő magyarörményekkel 
szemben a nemzetünk jó hírnevét kirekesztően, az újonnan bevándoroltaknak tulajdonítani. De ne 
ragadjunk ki egy-két ilyen epizódot, tekintsük át inkább a lap eddigi teljes tevékenységét, 1995. 
december -1998. augusztus 11. között. 
 
1. A lap oldalai osztottak: a jobb oldali - magyar, a baloldali - örmény. 
 
2. A fél oldalakat is összeszámítva, magyar nyelven 476, örmény betűkkel 293 oldal jelent meg.    
    Ez, a hazai körülbelül 10.000 lelket számláló örménység esetében, legfeljebb (!!) 100 keleti    
    örményre vetítve: 61 %-os arány a létszámukat megillető 1 % helyett. 



 

 

3. A magyar nyelven nyomtatott oldalak tartalma: 
magyar vonatkozású - 123 oldalon 
keleti örmény vonatkozású - 350 oldalon, ami 244 %-kal több a magyar vonatkozású 
anyagnál. 
 

4. Tudjuk, hogy a magyarörménység majdnem kivétel nélkül erdélyi származású, ilyen 
vonatkozásban alig 34 cikk jelent meg. Örvendetes, hogy többször megemlékeztek a hazai 
örménység doayenjéről, Vákár Tiborról, de elfogadhatatlan az a következetes kirekesztés, amivel 
illették Keresztes Zoltán személyét, még posthumus is! 
 
5. Az „Erdélyi Napló” 1998. július 14.-i száma teljes oldalán önkormányzati elnökünk interjúja 
olvasható: „ ezt is tudomásul kell venni, hogy a sorból időnként kilógnak néhányan." 
 
Az „ARARÁT”- ban megjelent illusztrációk szerint (ki hány alkalommal volt látható):  
I. nyájterelő „Nagy Sándor”   51  
II. „független” felesége   17  
III. Károlyi Zsaszmen   15 
Moldován Domokos   15 
Nazarján Hamlet   14  
Zachariás Klára    13  
Moldován Kristóf    12  
Simon J. Zaven    11  
Balabanian Harry    4  
Zárugné T. Katalin    3 
 
A többi, a sorból kilógó 9980 hol van? A mi hátunkon felkapaszkodva jelennek meg ők tizen-
húszan, folyton ugyanazok, mi már nem is látszhatunk. Ott a csúcson látszólag remekül érzik 
magukat, élvezik, amit 300 éves ittlétünk révén kapnak. Elnökünk egyedül megelőzi az utána 
következő három társának összes megjelenését, sőt 1997 karácsonya körül egyetlen számban 9 
(kilencszer) láthattuk őt, nemzetiségi lapunk hasábjain. 
 
6. Összegezzük: az ARARÁT-ban 
1995-ben     24 oldal 
1996-ban 25x 12 oldal   300 oldal 
1997-ben 25x 12 oldal   300 oldal 
1998-ban 16x 12 oldal   192 oldal 
összesen (minimális eltéréssel)  816 oldal jelent meg  
 
Ebből:    123 oldal magyar vonatkozás magyar nyelven 

350 oldal örmény vonatkozás magyar nyelven  
293 oldal örmény vonatkozás örmény nyelven 

Összesen:  766 oldal (A különbözet, 816 oldalig, a hirdetések oldalaiból származik)  
(Örmény vonatkozású magyar anyag alatt a mai Örményország híreit vagy történelmi 
vonatkozású írásait értjük) 
 
A 123 magyar nyelven megjelent magyar-örmény vonatkozású anyag a teljes terjedelem 16 %-
a. 
 
7. Ha elfogadjuk a magyarországi örmények 10.000-es létszámát és ennek keretében 100 tagú 
keleti örmény betelepülteket képviselő vezetőségi kört, ez az összlétszám 1 %-a. 
 



 

 

A 766 megjelent oldalszám esetében a korrekt, jogos részarány az elmúlt majdnem 3 évre 7,6 
oldal lenne, keleti örmény tematikában. Helyette 643 oldal lett, ami 100-szor nagyobb !! 
 
Pontosabban ez 10.000 % 
 
Valóban kilógunk a sorból ! Benne sem vagyunk! 
 
1998. szeptember 17. 

Fancsali János 
 
 

****** 
Kedves Barátom ! 
 
Az októberi klubnapunk két jeles nap közé esett. Az egyik október 6.-a, az emlékezés és a gyász 
napja. Háziasszonyunk - Lászlóffy Aladár: Október 6. című versével állított emléket e szomorú 
és mégis erőt, kitartást sugalló napnak. 
A másik nap: 1956. október 23. Reményekkel indult és még nem sejtettük, miként végződik. 
Erről, a legutóbbi forradalmunkról, Forgách Sándorné rétháti Kövér Ilona emlékezett meg, 
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán c. versével. 
 
Tóth K. József érdekes előadást tartott, „Örmény közéleti személyiségek a dualizmus korában” 
címmel, az örmény származású országgyűlési képviselőkről. Nem meglepő, de jó érzéssel tölt el 
bennünket, hogy befogadó hazánk politikai életében milyen sok, meghatározó szerepet játszó 
örmény ősünk vett részt.  
A klubnap további részét a kisebbségi önkormányzati választásokra készülve a képviselő jelöltek 
rövid bemutatkozása és a választásokkal kapcsolatos tennivalók megbeszélése töltötte ki. 
A régi barátsággal gondol Rád 

Ilona 
 

****** 
Szerkesztőségi felhívás 

 
Következő számunktól elkezdünk egy - reméljük végtelen - sorozatot, az örmény közösség 
nevezetes személyeiről. A sorozat apropóját Tóti K Józsefnek, az 1998. október 17-én tartott 
előadása szolgálta. A hallgatóság nagyfokú aktivitása, kiegészítő megjegyzései, ráébresztette 
szerkesztőségünket arra, hogy milyen nagy érdeklődésre és aktivitásra számíthatunk, ha a 
gyűjtést és a bemutatást kiterjesztenénk. Szükségét érezzük, hogy a parlamenti képviselőkön túl 
más, örmény származású, örmény gyökerekkel rendelkező közhivatalnokokat, tudósokat, 
művészeket, tanárokat, mérnököket, stb. is be tudnánk mutatni. Sokan igénylik, hogy 
közösségünk legalább néhány mondattal emlékezzék meg róluk azáltal, hogy életüket, elért 
eredményeiket vagy életüknek egy-egy epizódját nyilvánossá tesszük. Terveink szerint ezt a 
sorozatot az olvasók írják, akik beküldik a családjukban élt „nagy öregek” történeteit, 
bemutatkozásait. Kiadványunkban mi csak teret kívánunk biztosítani e tájékoztatóknak. Várjuk 
közléseiket, írásaikat. 



 

 

****** 
 

Köszönet 
 

Köszönetet mondunk a választási kampányunkban résztvevő valamennyi segítőnek, 
adományozónak, akiknek áldozatos munkája eredményét közösen ünnepelhetjük.  
 
Megköszönjük adományozóink gyors segítségét Sáska Jenő plébános temetésére, amelyet a 
szamosújvári gyászszertartáson okt. 20-án átadott Egyesületünk elnöke.  
 
Választási kampány céljára: Füleki Balázs 61.657 Ft, dr. Issekutz Sarolta 70.000 Ft,  
                                                 Szongoth Gábor 20.000 Ft  
Sáska Jenő plébános temetésére: Schneiderné Mányó Jolán 10.000 Ft, Sasi Nagy Istvánné 
5.000 Ft, dr. Borszéki Béla, dr. Benedek Katalin, Karácsony András, Rétháti Kálmán, dr. Pásztor 
Emese és Szongoth Gábor 1000-1000 Ft 
. 
Egyesületünket Zárug Orsolya 1000 Ft-al támogatta. 
 

****** 
Hírek, információk 

 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni. Bankszámlaszám: 
Budapest Bank Rt. Hilton fiók: 10100723-72594972-00000007  
 
 Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  

székhelye: 1015. Budapest Donáti utca 7/a. 
 Postacíme: 1251 Budapest Pf. 70. Telefon: 201-1011, fax/tel: 201-2401.  
 Elnök: dr. Issekutz Sarolta, fogadóidő minden szerdán 16-18 óra között.  
 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 

Főszerkesztő: dr. Issekutz Sarolta 
Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Dávid Csaba, Fancsali János, rétháti Kövér Ilona  
Szerkesztőség: 1251. Budapest Pf. 70. Tel: (1) 201-1011 Fax: (1) 201-2401 
 
 

****** 
Lapzárta után érkezett 

(A Füzetekbe önálló lapon betéve) 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Mint a Magyar Rádióból, ill. sajtóból, a TV teletex sugárzásából megtudtuk, Avanesian Alex, 
mint az Országos Örmény Önkormányzat elnöke, sajtótájékoztatót tartott, amelynek médiatükre 
az alábbi: 
A Magyar Rádió Kossuth adásában 1998. november 12-én délben, majd azt követően minden 



 

 

órában elhangzott közlemény: 
„Az örményeket veszélyeztető szervezetek indultak örményként a kisebbségi választásokon” 
állítja Avanesian Alex az Országos Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke. 
„Két szövetségest nevezett meg, amelyek szerinte az örmény közösségek lejáratását, szétverését 
tűzte lobogójára. Az egyik az Erdélyi Örmény Gyökerek a másik a Magyarországi Örmények 
Szövetsége.” 
 
Népszabadság 1998. nov.13. Álkisebbségi képviselők 
„Becsülhetően a helyi kisebbségi önkormányzatok 10-20 százalékában jutottak be nem kisebbségi 
jelöltek - nyilatkozta lapunknak Avanesian Alex, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke, 
hozzátéve: a Magyarországi Örmények Szövetsége - amelynek elnöke a fasiszta röplapok 
terjesztése miatt elítélt Antoniewicz Roland, a Kádár Társaság hajdani vezetője - és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület olyan jelölteket indított, akik nem tartoznak az örmény 
kisebbséghez.” 

Cz. G. 
Népszava 1998. nov. 13. Üzlet lett a kisebbségi képviselet? 
 
„A kisebbségi önkormányzati választáson kialakult helyzet a kis létszámú nemzetiségek esetében 
mára az önkormányzatiság alapjait is veszélyeztetheti. Avanesián Alex, az örmények országos 
önkormányzatának elnöke lapunknak elmondta, hogy az októberi választáson az örmények 
esetében már túllépte az összes induló számának felét a kisebbséghez nem tartozó 
képviselőjelöltek száma. Ezért az országos önkormányzat választásánál akár ki is szorulhatnak 
azok, akik évtizedek óta részt vettek a hazai örmények kulturális egyesületeinek munkájában és a 
nemzetiségi közéletben. Avanesian Alex szerint nem volt előre látható a jelölési rendszer 
szabadságából, hogy speciális üzletággá fejlődhet a kisebb etnikumok szervezeteinek 
kisajátítása.” 
 
„Elnökünk” ezúttal végre nyilvánosan is bevallotta, hogy kit is képviselt eddig is, és kit kíván 
képviselni a továbbiakban is. 
Ilyen valótlan nyilatkozatokat még az Arménia Népe Kulturális Egyesület elnökeként sem 
tehetne meg, nemhogy a hazai örménység országos elnökeként!!! 

Szerkesztőség 
 



 

 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..." 

(Vörösmarty Mihály) 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület időszaki kiadványa  
II. évfolyam 1998/22. szám  
1998. december 
A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órakor - hívottan és hívatlanul 
- mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti 
zeneterembe. 
 

Minden kedves olvasónknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánun! 

 
****** 

Naptár – december 
 

Karácsony másnapján ünnepeljük Szent István első vértanú ünnepét. Most hadd 
emlékezzünk meg róla, aki hűségesen követte a megtestesült Krisztust. 
 
Szent István, ki anyád méhétől ki voltál választva. hogy apostoli prédikációidban igaz 
tanúságtevő légy, aki még megkövezésed alatt is így kérted Krisztus Istent:  
„Ne ródd fel ezt nekik bűnül.” Az ő közbenjárása által, éreztesd velünk, Urunk, nagy 
irgalmadat. 
                                                                                                       (néhai Kovács Géza ford.)  
 
István lelkületét a legjobban a saragánban szereplő idézet fejezi ki. Tanuljunk tőle! 

 
dr. Sasvári László 

 
****** 

 
 

A sziget titka 
VII. rész 

 
Az örmény atyák múzeumának tárlói közt sétálva egyszercsak egy hófehér márványszoborra 
lettem figyelmes. Valahonnét ismerősnek tűntek az arcvonásai... A főpapi ornátus pedig már 
messziről árulkodott arról, hogy viselője tekintélyes egyházi férfiú lehetett valaha. Talán 
csak nem az örmény történelem egyik jelentős egyházi személyiségével állok szemben4? - 
villant át agyamon. Azonban gyorsan csalódnom kellett, mivelhogy hamarosan kiderült 
kísérőnk, Fogolyán Atya szavaiból, hogy XIII. Gergely pápa szobra előtt állunk. Tévedtem 
tehát. Vagy talán mégsem? Emlékeim közt lázasan kutatva hírtelen bekattant a felismerés: 
nem véletlenül találkozhattunk itt Velencében az örmény atyák szigetén azzal a XIII. 
Gergely pápával, akinek a nevéhez fűződik az örménykatolikus klérus képzésének a 
megalapítása! A későbbi XIII. Gergely pápa nem mindennapi életpályát mondhatott a 
magáénak, mielőtt 70 évesen Szent Péter apostol örökébe lépett.  
 
Ugo Buoncompagni egy bolognai kereskedő gyermekeként látta meg a napvilágot, s 40 éves 
koráig eszébe sem jutott, hogy pap legyen belőle. Szülővárosának ősi egyetemén jogot 
végzett, s közben élte az egyetemi „aranyifjúság” meglehetősen szabados életét: „inventus 



 

 

yentus”. Ifjúság, bolondság - még egy törvénytelen fia is született akkori életvitelének 
gyümölcseként. Kiváló értelmi adottságainak köszönhetően 29 évesen a bolognai egyetem 
jogászprofesszora lett, s egyúttal a helybéli káptalan is tagjai sorába választotta. A 
kanonokság azonban nem járt együtt az egyházi rend felvételével, tehát továbbra is civil 
maradt, több mint egy évtizeden át, szülővárosának ünnepelt fiatal tudós professzoraként. 
Életvitelében azonban gyökeres változás következett be, s ebben nem kis része volt 
barátjának, Borromei Szent Károlynak (1538-1584), Milánó későbbi érsekének. Radikálisan 
szakított eddigi erkölcseivel, s a fegyelmezett, nagyhírű jogászprofesszor életvitelét ezentúl 
az evangéliumi egyszerűség jellemezte. Csak negyven évesen döntött úgy, hogy pappá 
szentelteti magát. Az egyházi rend felvétele után a kiváló szaktekintélynek számító egykori 
tudós jogászprofesszorra újabb kihívás várt, ezúttal a diplomácia terén. Felelős egyházi 
feladatok ellátására kapott megbízást, míg végülis 1565-ben IV. Piusz pápa kinevezte őt a 
bíborosi kollégium tagjává - elsősorban a pápa unokaöccse, Borromei Szent Károly 
tanácsára. Ennél a kinevezésnél azonban más oldalról is tettenérhető volt a történelmet 
irányító Gondviselés szelíd mosolya. A pápa, aki őt bíborossá kreálta, kezdetben szintén nem 
egyházi emberként kezdte a pályafutását: alig negyed századdal korábban, Giovanni Angelo 
Medici néven katonaként harcolt Magyarországon! Buda török általi elfoglalását, és az 
ország három részre szakadását (1541) követően a következő években I. Ferdinánd király 
seregében pápai biztosként vezette a Duna flottát a török ellen 1542/43-ban Esztergom alatt! 
Az egykori katonából lett pápa mégcsak nem is sejtette azt, hogy az általa bíborossá kreált 
egykori jogászprofesszor lesz majd a második utóda Szent Péter székében. Az új bíborosnak 
előbb azonban a Szentszék spanyolországi képviseletét kellett követként ellátnia II. Fülöp 
(1556-1598) spanyol király udvarában. Sikerült megnyernie Fülöp király bizalmát, s ennek 
eredményeképpen 1571. október 7-én a szövetséges spanyol-velencei-pápai hajóhad Don 
Juan d' Austrian vezetésével Lepantónál elsöprő győzelmet aratott. Levante térségében a 
kereszt közel két évszázad óta először aratott diadalt a fogyó félhold felett, először sikerült 
megingatni az oszmán törökök földközi-tengeri hatalmát. Az iszlám hódító lendülete a 
keresztény Európával szemben Lepantónál derékban kettétörött. 
 
Csakhogy a keresztény Európának is megvoltak a maga saját problémái a XVI. szd. során. A 
következő esztendőben, a lepantói győzelmet követően a már hetvenéves jogászdiplomatát 
választották pápává, aki megválasztásakor a XIII. Gergely (1572-1585) nevet vette fel. Nem 
véletlenül, hiszen eszményképe a tudós kappadókiai egyházatya, Nazianzi Szent Gergely 
(330-390) volt. Pápává választásában Borromei Szent Károly éppúgy szerepet játszott, mint 
Fülöp király bizalma. 
 
A nyugati keresztény világot a XVI. szd. során a reformáció ügye osztotta meg. A 
protestantizmus kihívására válaszul a katolikus egyházon belül is megindult a belső reform. 
Ennek megvalósítása a tridenti zsinat (1545-1563) határozatainak az egyházi gyakorlatba 
történő átültetése által volt lehetséges, s pontosan ez a feladat várt az írj pápára is. XIII. 
Gergely ugyan elődjének, V. Szent Piusznak a nyomdokain járva, de diplomata múltjának 
köszönhetően jóval nagyobb körültekintéssel, hajlékonysággal és kompromisszum-
készséggel tudta sikerre vinni és megvalósítani az egyházi reform célkitűzéseit. Pedig 
nagyon rossz, baljós előjel árnyékolta be pápaságának kezdetét: a francia „hugenották” 
lemészárlása, a „Szent Bertalan- éj” Párizsban, 1572 augusztus 22-ről 23-ra virradó éjjel. A 
francia fővárosból érkező első hírek hallatára, amelyek arról szóltak, hogy a királyi család 
szerencsésen megmenekült egy ellene szőtt összeesküvésből, a pápa Rómában „Te Deum”-
ot mondatott. Amikor azonban megtudta a valóságot, a pápa döbbenten ítélte el a francia 
protestánsok ellen elkövetett iszonyatos vérfürdőt. Még egy év se telt el Lepantó óta, s máris 
keresztény gyilkolja a keresztyént... 
 
XIII. Gergely alig másfél évtizedes, rendkívül eredményes pontifikátusát messzemenően 



 

 

befolyásolták hét évtizedes élettapasztalatai: tudós tanár és diplomata maradt Szent Péter 
utódaként is. 
 
A tudós pápa legismertebb tette a régóta esedékes naptárreform végrehajtása volt. A 
Juliánusz - féle naptáron alapuló polgári év és a tényleges csillagászati év között oly nagy 
volt az eltérés, hogy ennek kiküszöbölésére 1582. október 4-e után azonnal október 15-e 
következett a pápa ünnepélyesen kihirdetett javaslatára. A százas évek közül pedig a 
továbbiakban csak azok lettek szökőévek, amelyek maradék nélkül oszthatóak voltak 400-
zal. Ennek a pusztán gyakorlati hasznú tudományos teljesítménynek semmiféle egyházi éle 
nem volt, mégis évszázadokba tellett, mire a protestánsok teljesen, illetve az orthodoxia 
részben el tudta fogadni. (Ezért van ma is két hét különbség az orthodox és a katolikus 
húsvét között, a két naptárrendszer közötti különbség mára már ugyanis 13 napot tesz ki.) 
 
Az egykori bolognai jogászprofesszor pápaként is tökéletesen tisztába volt azzal a ténnyel, 
hogy reményeink alapján a jövő záloga az ifjúság. Éppen ezért az egyházi megújulást a 
lehető leggyorsabban összekapcsolta az egyházi oktatás fellendítésével és 
megreformálásával. Rómában a különböző nemzetiségű fiatal papnövendékek, teológusok 
részére kollégiumokat alapított. Az itt végzett fiatal papok hazájukba visszatérve az egyházi 
reform szellemét is vitték magukkal! Például így keletkezett a Collegium Hungaricum, 
amelyet később a Germanicummal egyesítettek, s a magyar teológusok legmagasabb szintű 
római képzésének a szolgálatában áll egészen mindmáig! De az erdélyi katolikus teológia 
ügyét is a szívén viselte: uralkodásának az elején, 1583-ban Kolozsvárott a jezsuita 
kollégium mellett pápai szemináriumot alapított, és fenntartásának költségeit maga XIII. 
Gergely pápa, valamint Báthori István erdélyi fejedelem (1571-75), majd lengyel király 
(1575-86) közösen viselték, sőt még a szegény diákok számára is otthont nyitottak! A 
jezsuiták római kollégiumából megalapította később az ő nevét viselő „Universitas 
Gregoriana”-t, a Gergely Egyetemet, a katolikus egyház központi egyetemét. Ennek 
mintájára Bécsben, Prágában és Németországban is kollégiumokat alapított, ahol pápai 
ösztöndíjjal szegény, polgári származású diákok tanulhattak. 
 
De nemcsak a latin rítusú római katolikus klérus nevelésére volt gondja. 1577-ben, a német 
kollégium megalapítása után sor került a „Collegium Graecorum et Armenorum” 
megalapítására is! A görög, az örmény, illetve a szír-maronita intézetek és kollégiumok 
az egyesült keleti rítusú egyházak papjainak képzését voltak hívatottak biztosítani, a 
legmagasabb szellemi-lelki színvonalon! Érdemes tehát odafigyelni arra a tényre, hogy 
boldog emlékű Mechitárt közel másfélszáz évvel megelőzve, Rómában a XVI. szd. végén 
már gondoskodtak a nyugati örmény intelligenciát jelentő örménykatolikus papság 
legmagasabb szintű egyetemi képzéséről! 
 
Persze XIII. Gergely pápa, aki oly sok mindenben messze megelőzte korát, mégiscsak a saját 
korának gyermeke is volt. Ami oly természetes volt a keleti rítusú keresztények számára, 
ugyanez elfogadhatatlan volt a pápa számára a reformáció vonatkozásában. Amikor a 
skandináv reformációt bevezető Vasa Gusztáv kisebbik fia, III. János (1568-92) svéd király 
közeledni próbált Rómához, XIII. Gergely elfogadhatatlannak ítélte az egyesülés feltételeit: 
a laikus kelyhet (a hívek két szín alatti áldozását), a nős papságot és a nemzeti nyelven 
végzett svéd liturgiát. „Tempora mutantum”... 
 
A pápa valóban a szívén viselte az egész világegyház gondját, Ázsiába, Amerikába és 
Afrikába jezsuita, ferences és dominikánus misszionáriusokat küldött, gondoskodva a fiatal 
misszionáriusok szellemi-lelki felkészítéséről, neveléséről, valamint az anyagi alapok 
előteremtéséről is a missziók számára. 
 



 

 

II. Fülöp király udvarában a későbbi XI1I. Gergely kiváló diplomáciai tapasztalatokra tett 
szert. A későbbiekben, pápasága során az egykori diplomatának különleges gondja volt a 
pápai nunciatúrák oly módon való átszervezésére, illetve újak alapítására, hogy azok az 
egyházi reform végrehajtásának kiváló eszközeivé váljanak. Velencei mintára nyolc naponta 
kötelesek voltak jelentést tenni, a helyi egyházak életébe kifejezetten reformáló szándékkal 
bele is szólhattak! Évente kétszer személyesen is be kellett számolni a nunciusoknak 
Rómában a tevékenységükről, ahol ezután újabb instrukciókat kaptak. XIII. Gergely 
tevékenysége nyomán az állandó pápai nunciatúrák egész rendszere épült ki: ma is ez az 
alapja a pápai diplomáciának. 
 
Eltűnődtem hosszasan a nagy pápa szobra előtt. Rájöttem, honnét volt olyan ismerős az arca. 
A Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában látható a pápa képmása azon az érmen, amelyet a 
naptárreform emlékére adtak ki. 
Szülővárosának múzeumában, a bolognai Museo Civicoban pedig XIII. Gergely tiaráz 
bronzszobra, Mengati alkotásaként hirdeti emlékét, a nekünk szóló tanulságként azt, hogy 
minden „Saul” számára nyitva áll a „damaszkuszi út”, amelyen habozás nélkül 
mindnyájunknak végig kell mennünk, hogy naggyá lehessünk az isteni Gondviselés tervei, 
kifürkészhetetlen útjai, végzései alapján. A látszólagos vargabetűk ellenére is: „leszen meg a 
Te akaratod”. Sohasem az számít, hogy honnét indultak olykor igencsak botladozó, 
könnyelmű lépteink, hanem hová jutottunk el, és mit végeztünk el életünkkel. 

fr. Lénárd  
történész, teológus világi ferences 

 
****** 

 
Kissé megkésett tudósítás egy tanulságos körutazásról 

II. rész. 
 
Helyesbítés.  
Előző számunkban tévesen közöltük, hogy 
„elmentünk Marosvécsre és megnéztük a Kemény kastélyban berendezett múzeumot...”  
Helyesen: 
„elmentünk Szárhegyre és megnéztük a Lázár kastélyban berendezett múzeumot”  
Elnézésüket kérjük. Szerk. 
 
Hatodik nap sikerült Gyergyószentmiklóson megnézni a meglepően gazdag anyagú 
Tarisznyás Márton Múzeumot. Ott találkoztunk a gyegyószentmiklósi örmények vezetőjével, 
Buslig Gyulával is, aki előző nap nem volt a városban, majd a felső Maros áttörés vonalát 
követve jutottunk el Marosvásárhelyre. Először a Kultúrpalota nagy termét néztük meg 
magyar nyelvű magnetofonos vezetéssel - ezalatt a teremőr hölgyek zavartalanul, hangosan 
csevegtek románul -, ismertetőt venni nem tudtunk, mert csak román, francia és angol 
nyelvűek voltak. A Bolyaiak múzeumát és a Teleki Tékát magyar muzeológus mutatta be, 
aki közel jár már a nyugdíjazáshoz. Az utóbbi 20 évben magyarul tudó szakembert nem 
vettek fel, a múzeum igazgatója pedig a Marosvásárhelyi Vatra Romaneasca oszlopos tagja. 
A Bolyaiak sírja szépen rendben van tartva a református temetőben. A következő megálló 
Marosbogáton a Római Katolikus templomnál volt, ahol megkoszorúztuk a falu szülötte, 
Szongott Kristóf emléktábláját, amely néhány éve egy széken várja a falra szerelést. Szongott 
Kristóf Szamosújváron volt főgimnáziumi tanár. Ő írta meg a város 4 kötetes monográfiáját 
valamint az örmény családok történetét és alapította meg az örmény múzeumot is. 
A nap meglepetése - számomra - az volt, hogy sikerült berohannunk néhányunknak a Tordai 
hasadék közepéig a hátsó bejáraton át. Volt, aki ezalatt Szent László pénzeket gyűjtött a 



 

 

Hesdát patak partján. Este Magyarfenesen, Csányi Éva kisvendéglőjében szenzációs 
minőségű és mennyiségű vacsorát ettünk, a híres káposztás rizses körettel, majd 
Tordaszentlászlón, egy tanár képviselő által megszervezett falusi turizmus keretében, 
családoknál elszállásolva töltöttük utolsó éjszakánkat Erdélyben. 
 
Az utolsó nap megálltunk Kőrösfőn, megnéztük a festett kazettás mennyezetű református 
templomot, a toronyból a környéket, megkoszorúztuk Vasvári Pál kopjafáját, vásároltunk a 
falusi bazársoron, meg egy kis boltban, ahol az eladó állítólag még érteni sem értett 
magyarul. Következett Nagyvárad, ahol a Kiss Stúdióban, Váradolaszi református 
eklézsiájának pincéjében a Kiss Törék Ildikó - Varga Vilmos házaspár számunkra adta elő az 
1848-49 forradalom tiszteletére összeállított műsorát. Megérdemelt sikert arattak 
műsorukkal, átélésükkel. Rövid városnézés után a társaság nagy része találkozott Tőkés 
László református püspök úrral, aki szívélyesen elbeszélgetett velünk, majd megnéztük 
Jakobovics Miklós kalauzolásában a Római Katolikus Püspökség kincstárát is. Elbúcsúztunk 
Gyuritól és kisebb bonyodalom után visszatértünk hazánkba, majd a tervezett időre 
Budapestre is. 
Végezetül, de nem utolsó sorban néhány dolgot még ki szeretnék emelni. Dicséretes volt 
idegenvezetőnk, „honismereti vezetőnk” felkészültsége és a jó szervezés, beleértve a 
hangulathoz és helyhez megfelelő versek elszavalását, aktivizálva ezzel az utasokat is. A 
helyenként mostoha útviszonyok ellenére Béla barátunk biztos buszvezetését, az autóbusznyi 
kirándulótársaság hozzáállását a 7 napos összezártság során. 
Elkeserítő volt a meglátogatott városok züllöttsége, sajnos más kifejezést nem tudok 
használni. Ez elsősorban az erdélyi városokban szembeszökő, ezek valamikor egészen 
másképpen néztek ki. Dehát az összehasonlítás lehetősége az idősebb emberek baja, van 
hozzá alapjuk. 
 
Befejezésül három recept, akinek a buszban nem sikerült leírni most pótolhatja: 
 
Túrós puliszka: Fövő sós vízbe kukorica darát szórunk és habverővel keverve, megfelelő 
keménység elérése után fakanállal keverve tovább, főzzük, amíg a fazék szélétől elválik. Ha 
elkészült, vizes kanállal enyhén kizsírozott (olajozott) lábosba szaggatunk egy sor puliszkát, 
megszórjuk juhtúróval vagy reszelt kemény sajttal, töpörtyűvel vagy sült szalonnával, majd 
újra puliszka és túró rétegek következnek, amíg az anyag elfogy. A tetejét megtejfölözzük és 
előmelegített sütőben átsütjük. Cukros salátával, vagy céklasalátával tálaljuk 
 
Garnírung - Csányi Éva módra: Apróra vágott vöröshagymát és savanyú káposztát 
megdinsztelünk, beletesszük a megmosott rizset és a rizs mennyiségénél kétszer több vízzel 
felengedve, félpuhára főzzük. A tűzről levéve száraz dunsztba tesszük az edényt, amíg a rizs 
megdagad. Tetszés szerint fűszerezhető. 
 
Muszaka. A megtisztított padlizsánt karikára vágjuk, besózzuk, majd félóra múlva a levét 
kinyomva, forró olajban megsütjük. Burgonyát főzünk, a megtisztított, megfőtt burgonyát 
szeletekre vágjuk. Darált disznóhúst apróra vágott vöröshagymával megdinsztelünk. 
Paradicsomot, forró vízbe mártva meghámozzuk és karikára vágjuk. Tűzálló tálba rétegesen 
lerakjuk a burgonyát, darált húst, padlizsánt, paradicsomot. Ízlés szerint fűszerezzük, majd a 
tetejét megtejfölözzük és előmelegített sütőben összesütjük. 
 
A receptekhez jó étvágyat kívánok. 

Vajda Iván, a soproni csoport tagja 
 

****** 
 



 

 

Tisztelgés a Bolyaiaknál. 
 
Két bordó dália. 
Négy pici gyertya láng.  
Sírodra János ezt teszem.  
Láthatatlanul itt van velem  
Feri, mint szellem. 
Egész életében a csodálód volt.  
Most mint Te, holt. 
Tudom, valahol a szférákban,  
az általad teremtett új világban él tovább.... 
Élsz Te is míg a világ forog. 
Itt vagyunk Veletek, lélekben rokonok.  
S egy "H" felségjelű luxus busz 
utasai ajkán megszólal a himnusz.  
Lassan, halkan az égre tart. 
„ Isten, áldd meg a magyart...” 
 
Bolyai Farkas: 1775-1856 
Bolyai János: 1802. december 15. Kolozsvár - 1860. január 27. Marosvásárhely 
idén 175 éve, 1823 november 3-án Temesvárról keltezett híressé vált levelében írja Apjának:  
„Semmiből új világot teremtettem.” 
 
Budapest, 1998. október 15.  

Egy útitárs az erdélyi útról 
 

****** 
 

Kedves Barátom ! 
 
Most valóban sajnálhatod, hogy nem voltál köztünk! Annak ellenére, hogy dr. Borszéki Béla 
György mérnökbiológus más elfoglaltsága miatt nem tudta megtartani érdekesnek ígérkező 
előadását, nem kellett csalódnunk. Dr. Semsey András pszihiáter „beugrott” helyette, és egy 
igencsak időszerű témáról, az azonosságtudatról, ezen belül a nemzeti és egyéni identitásról 
beszélt. Az embereknek, nemzeteknek vállalniuk kell az emberi és így a nemzeti 
hovatartozásukat. Ennek hiánya különféle testi és lelki bajokat okoz. Sokatmondóak voltak a 
hozzászólások, amelyekből kiviláglott, hogy csaknem mindenkit foglalkoztat ez a gondolat. 
Különösen Murádin László kolozsvári nyelvész professzor véleménye ragadott meg. 
Kifejtette: munkája során azt tapasztalta, hogy itt a Kárpát-medencében egyedül az 
örmények vállalják a kettős identitást. Ők vállalják a magyar-örmény származástudatot. 
Véleménye szerint ehhez az kell, hogy mindkét nép ősrégi, magas kultúrával rendelkezzék és 
egymást kiegészítve, gyarapítva fejlesszék tovább azt. Nem egymás ellen, hanem egymásért. 
 
Ez a délután „beugrással” kezdődött és így is folytatódott. Névnapi köszöntők következtek. 
Király Anikó igen alaposan felkészült Árpádházi Szent Erzsébet életéből, akinek 
Erzsébetváros is viseli a nevét. Sajnos el kellett mennie, ezért én „ugrottam” be helyette és 
idegen tollakkal ékeskedve, felolvastam az írását. Pedig én csak Jenő-napból készültem, 
Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnak „A birodalom kormányzása” - ról szóló 
munkájából. Ebben ír ugyanis a türkök /magyarok/ nyolc törzséről és ezek között az egyik: 
Jenő. 
Sarolta asszonynak a Katalinok maradtak és sok becenév majd egyéb idézet után Heltai 



 

 

Jenő: Kis Kató c. versével vidámított bennünket. 
 
Végül a választások eredményét beszéltük meg és az ezzel kapcsolatos további teendőket. 
Igen vidám hangulatban, az összetartozás meleg érzésével beszélgettünk a hátralévő időben. 
Úgy váltunk el, hogy tudtuk, legkésőbb egy hónap múlva újra találkozunk, de már a Jézuska-
várás izgalmában. 
Szeretnélek egyszer köztünk látni, addig is a régi barátsággal gondolok Rád!  

Ilona  
Budapest, 1998. november 

 
****** 

 
Előszó  
Avanesian Alex, mint az Országos Örmény Önkormányzat elnöke 1998. nov. 11-én igen 
széleskörű sajtótájékoztatót tartott a média részére. Néhány idézet a rádióból és a sajtóból 
(Magyar Rádió Kossuth adása, Népszabadság, Népszava, stb.): 
„ Az Erdélyi Örmény Gyökerek olyan jelölteket indított, akik nem tartoznak az örmény 
kisebbséghez.” „Az örményeket veszélyeztető szervezetek indultak örményként a kisebbségi 
választásokon” .. „az örmény közösségek lejáratását, szétverését tűzte lobogójára az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület „. 
 
Nem fordultunk a sajtóhoz, nem kívántunk lealacsonyodni erre a szintre. Kis közösségünk 
belső tájékoztatására álljon itt egy levél, reprezentálva az Ávédok, Zárugok, Kirkósák, 
Lászlóffyak, Czáránok, Szongothok, Zakariások, Issekutzok, Lengyelek, Novákok, Dávidok, 
Kövérek ......... felháborodottságát. 
 

****** 
 

Nyílt levél Avanesian Alex úrnak 
 

Mottó: A Magyar Köztársaság 1993. évi LXXVII. törvénye a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól: 
1. § (2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség /továbbiakban: kisebbség/ 
minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos (kiemelés 
tőlem) népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai 
magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai 
különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyosságot, amely mindezek 
megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére 
irányul. 
 
NEM ISMEREM AVANESIAN ALEX URAT, DE TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY 
LÉTEZIK. ELLENTÉTBEN VELE, AKI SZINTÉN NEM ISMER, DE TAGADJA, HOGY 
VAGYOK - TÖBB EZREDMAGAMMAL - 300-350 ÉVE „ITT, E LÁNGOKTÓL ÖLELT 
KIS ORSZÁGBAN”. 
 
Meguntam ezt, a felnőttekhez méltatlan sértegetést és a rágalmazás kritériumát megvalósító 
vádaskodást. Azért válaszolok Önnek, mert a méltóságteljes hallgatást gyengeségnek vélheti, 
sőt mi több, beismerésnek. 
 
Kikérem magamnak - a többi erdélyi, felvidéki, délvidéki, dunántúli és alföldi (a magyar 
sors minket is szétszórt) örményszármazású magyar nevében is -, hogy Ön döntse el, 



 

 

vagyok-e, de ha vagyok, csak gazember lehetek. 
 
Szíves figyelmébe ajánlom a mottóként idézett törvény többi paragrafusát is. E szerint a 
törvény szerint Ön, önök nem kisebbség. Bevándorlók. Nélkülem, nélkülünk kisebbségi 
önkormányzathoz sincs joguk. Szíveskedjenek legalább 100 évet várni, és letenni valamit az 
ország - a befogadó, hazát adó ország - asztalára, mint tették ezt a mi őseink. Építsenek - 
saját jövedelmükből - templomokat, iskolákat, áldozzanak az örmény hagyományok 
fenntartására és ápolására. És áldozzák fel, ha kell az életüket is Magyarországért. Mint 
tették a mi őseink. Ittebei és eleméri Kiss Ernő honvéd tábornok és Lázár Vilmos honvéd 
ezredes nem örményként állt az aradi vesztőhelyen, de mint Magyarország halálig hű fiai. 
Őseink itt éltek és jóban-rosszban kitartottak új hazájuk mellett. Nem voltak hálátlanok, hisz 
Magyarország mindent megadott ahhoz, hogy mint örmény nemzetiségűek szabad 
állampolgárként élhessünk és gyarapodhassunk. Még Trianon után is, amikor a magyarokkal 
együtt vettük a vándorbotot a kezünkbe és ebbe az egyharmadra zsugorodott kis országba 
menekültünk. Minket ezek az emlékek kötnek ehhez az országhoz, ezért valljuk magunkat 
örményszármazású magyaroknak. 
 
Mi nem vádaskodunk és nem rágalmazunk. Mi Európában élünk századok óta. Itt ismerik az 
ártatlanság vélelmét, amely szerint bizonyíték nélkül nem állíthatok senkiről becsületbe vágó 
dolgokat, mert ez rágalmazás és büntetendő. Mi nem futkosunk a médiához igazunkat 
bizonygatni, mert nincs rá szükségünk. Az kiabál, akinek a háza ég és önmagát minősíti, aki 
ilyen interjúkat ad. 
 
Ön nem keresett meg engem - audiatur et altera pars -, mert nem mert szembenézni velem. 
Félt, hogy kiderül, mégis létezem és velem együtt több ezer örményszármazású magyar, aki 
nem a markát tartja, hanem közös hazánk boldogulásáért dolgozik 350 éve folyamatosan. 
 
Budapest, 1998. nov.17.  

Forgách Sándorné, rétháti Kövér Ilona 
 

****** 
Gyökerek ... 
 
Öreg fa áll az út szélén.                                        
Most az ősz cibálja lombját,  
Alatta, - valami régen - 
Betonból öntöttek járdát.  
 
De púpos a beton…  
Megbotlik az ember lába,  
És senki nem néz fel, 
A lombját hullató fára.  
 
Pedig érthető s világos,  
Mint az őszi kék ég,  
Hogy a beton járda alatt,  
A fa növi gyökérzetét.  
 
Honnan került ide a fa?   
Ki öntözte a tövét? 
Hogy e földbe ágyazza  
Megtartó gyökerét ? ! 



 

 

 
Valahogy így képzelem el  
Azt a kis ember termetet,  
Akit őseink, réges rég,  
Erdély országba ültethetett.  
 
Századok nyomták, tapodták,  
Mint fát, - az említett beton - 
Ágait tördelte vadul, 
Sokféle ármány, hatalom. 
 
De gyökere él! S egyszer még  
Fája, termése is érhet, 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek,  
Lelkes Egyesületének... 
 
Budapest, 1998 nov.  

Dávid József 
 

****** 
Az örmények közéleti szerepe a dualizmus korában  
Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 1998. október 15-én. 

 
Az örmények már 1848-49-ben együtt éreztek és cselekedtek a magyar középnemességgel. 
Mintegy 70 tiszt és többszáz örmény származású közhonvéd együtt harcolt a magyarokkal a 
szabadságharcban. A megyei közéletben a Délvidéken már korábban vezető szerepet vittek, 
például Torontál megyében a Gyertyánffyak, Dánielek; Krassó Szörény megyében a 
Jakabffyak, Bács-Bodrog megyében a Karátsonyiak. Az országgyűlésen Szamosújvár és 
Erzsébetváros követei már régebb óta, de örmény származású képviselők a kiegyezés után 
egyre nagyobb számban más választókörzetekben (főleg Erdélyben, valamint a Bánátban) is 
elnyerték a választók bizalmát. Tisza István támogatói között jó néhány örmény volt. Például 
az 1892-ben megválasztott országgyűlésen, hol 10 fölé emelkedett az örmény származású 
képviselők száma, ezek között mindössze 3 ellenzéki akadt. A komolyabb karriert befutott 
örményekről álljon itt néhány rövid életrajz: 
 
Gorove István (1819.VIII. 20. Pest -1881. V. 31. Bp.) 
Apja, G. László író már tevékenyen részt vett a reformkori közéletben. István tanulmányai 
befejezése után 1842-43-ban nagyobb nyugat-európai körutat tett, majd hazatérte után 
Temes megyei birtokán gazdálkodott és részt vett a liberális ellenéki mozgalomban. 1846-
ban Kossuth utódja lett a Védegylet igazgatói posztján. 1848-ban Torontál megye 
követeként részt vett a pesti országgyűlésen, majd együtt szövegezte meg a Függetlenségi 
Nyilatkozatot Kossuthtal és Szacsvayval. A szabadságharc leverése után Törökországba, 
majd Párizsba emigrált. Egy évtized múlva hazatért és 1861-ben már Pest egyik 
országgyűlési képviselője volt Deák-párti programmal. A kiegyezés után a gróf Andrássy 
Gyula vezette kormányban a földműves-, ipar- és kereskedelemügyi tárcát kapta meg 
(összehasonlításul: a zsidó származásúak közül elsőként 1910-ben (!) lett miniszter Hazai 
Samu). Három év múlva közmunka- és közlekedésügyi miniszterként dolgozott 1 évig. 1875 
után haláláig a Szabadelvű Párt vezető alakja volt. 
 
Gajzágó Salamon (szül: 1830. II. 2. Túrpásztó) 
Szamosújváron, Szolnokon, Pesten majd Pozsonyban tanult. Széchenyi Istvánnál volt 
patvarista. A márciusi ifjak közül mint ünnepelt szónok tűnt ki, majd honvédként részt vett a 



 

 

forradalomban és a szabadságharcban. A vesztes móri csatában fogságba esett, de 1849. 
októberében kiszabadult, majd megházasodott és Szolnok-Doboka megyében telepedett le. 
1863-ban Szamosújvár képviselőjének választotta, de nem ment el a szász és román 
többségű gyűlésbe magyar képviselőtársaival egyetemben. Aztán 1865-ben már a kolozsvári, 
majd a pesti országgyűléseken képviselte Szamosújvárt. 1866-ban ő lett a képviselőház 
egyik alelnöke, 1867-től Belső-Szolnok megye főbírája is. Az 1870-ben megszervezett 
Állami Számvevőszék első elnöke volt 1892-ig. A következő évben főrendházi taggá 
nevezte ki a király. 
 
Szilágyi Dezső (1840. IV. 1. Nagyvárad -1901. VII. 31. Bp.) 
Édesanyja, Lukács Anna volt örmény, s ezen az ágon unokatestvére volt Lukács Györgynek, 
aki békési főispán, majd 1865-ben vallás- és közoktatási miniszter volt. Szilágyi Dezső hazai 
és külföldi tanulmányai után ügyvéd, majd 1867-től elnöki titkár az Igazságügyi 
Minisztériumban. A budapesti egyetem jogi karán 1874-89 között tanított. Már ezen évek 
alatt Deák-párti, majd szabadelvű párti képviselő. 1877-ben a vámkérdés miatt kilépett a 
Szabadelvű Pártból és az egyesült ellenzék egyik vezéralakja lett. Azonban 1886-ban onnan 
is kivált és 1889-től ismét a Szabadelvű Párt tagjaként igazságügyminiszter volt 1889. IV. 9. 
és 1895. I. 15. között. Minisztersége alatt sikerült nagy nehezen a király és a klérus ellenére 
megszavaztatnia a vallásügyi törvényeket, valamint az ő ideje alatt készítették el a büntető 
perrendtartást, melyet utódja alatt fogadtak el. Ezután 1895-98 között a képviselőház elnöki 
tisztét töltötte be. 
 
Lukács Béla (1847.IV.27. Zalatna -1901. I. 7. Bp.) 
Apja L. Simon gazdag bányatulajdonos és földbirtokos volt. Szüleit és 5 testvérét a románok 
Zalatna más magyar lakóival, mintegy 700 emberrel együtt legyilkolták 1848 őszén. Lukács 
Béla a budapesti jogi tanulmányainak elvégzése után néhány évig az Állami 
Számvevőszéknél dolgozott, majd a pénzügyminisztérium szolgálatába lépett. Ez idő tájt a 
“Hazánk" majd a “Hon" című lapok munkatársa. Az 1872. évi országgyűlési választásokon 
Szamosújvár őt választotta egyik követéül. Később, amikor eltörölték a hajdani szabad 
királyi város 2 követ küldését biztosító jogát, Gyulafehérvár majd Marosvásárhely 
képviselője lett. Pénzügyi tanulmányai jelentek meg, több budapesti pénzintézetben 
igazgatósági tag volt. 1886-tól az újjászervezett Magyar Államvasutak első elnök 
vezérigazgatója volt. 1887-től a közmunka- és közlekedésügyi, 1889-től a kereskedelemügyi 
minisztérium államtitkára lett. A Szapáry- és a Wekerle kormányokban 1892. I. 16. és 1895. 
I. 15. között kereskedelemügyi miniszter volt. A Szabadelvű Párt 1899. V. 16-án egyik 
alelnökévé választotta. Az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar osztályának 
kormánybiztosaként tett szolgálatot hazájának. A túlfeszített munka azonban meggyengítette 
idegeit, ráadásul sikkasztással vádolták meg. Bár szanatóriumban kúráltatta magát, nem jött 
helyre, s a Ferenc József hídról a Dunába ugorva öngyilkos lett. 
 
báró Dániel Ernő (1843. V. 3. Elemér -1923. VII. 28. Balatonfüred) 
Torontálmegyei jómódú birtokos család sarja (egyébként az örmény származású Kiss Ernő 
tábornok unokaöccse). A gimnáziumot Temesváron, a jogi egyetemet Budapesten végezte. 
Ezután hazatérve, a megyében aljegyző, szolgabíró majd törvényszéki ülnök lett. 1870-ben 
Deák-párti programmal a bega-szentgyörgyi kerületben országgyűlési képviselővé 
választották. Később a Szabadelvű Párt színeiben Nagybecskereket és a pancsovai kerületet 
képviselte. Pártjának pénzügyi és gazdasági szakértője volt, délvidéki ármentesítési és vasúti 
ügyekkel foglalkozott. 1895. I. 15-től 1899. II. 26-ig a Bánffy kormány kereskedelmi 
minisztere volt; munkássága alatt fejezték be a Vaskapu szabályozását. Jelentős szerepe volt 
a milleneumi ünnepségek szervezésében, amiért báróságot és főrendházi tagságot nyert. 
Ezután a Budapesten megalakuló Magyarországi Örmény Egyesület és az Örmény-Magyar 
Kereskedelmi Rt. elnöke lett. 



 

 

 
Lukács László (1850. XI. 24. Zalatna -1932. II. 23. Bp.) 
Apja, L. Dávid bányatulajdonos volt. A középiskoláit és a jogi egyetemet Kolozsváron 
végezte. 1874-76 között a győri jogakadémián volt tanár, majd apja halála után átveszi a 
családi bányát, s a helyi megyei politikai életből vette ki a részét. A magyarigeni 
választópolgárok 1878-ban juttatták be a parlamentbe, szabadelvű párti programmal. 1880-
ban elvette Lukács György nővérét, Jolánt. Egy gyermeke született tőle, azután elváltak. Az 
országgyűlésben ritkán szólalt fel, de a zárszámadási bizottságban komoly munkát végzett. 
1887-ben Wekerle államtitkárrá való előlépésével átvette annak korábbi helyét a 
pénzügyminisztériumban. Egy év múlva már miniszteri tanácsos, 1893-tól Wekerle 
minisztersége alatt államtitkár, majd 1895. I. 15-től 1905.VI. 18-ig pénzügyminiszter volt. A 
koalíció idején visszavonult a politikai élettől, de 1910-ben 3 hónapig ismét 
pénzügyminiszter, és karrierjének csúcspontján 1912. IV. 22-től 1913. VI. 10-ig 
miniszterelnök és belügyminiszter, 1913. I. 13-ig a király személye körüli miniszter is volt. 
Désy Zoltán függetlenségi képviselő megvádolta avval, hogy állami ügyletek biztosítása 
fejében 4 millió koronát kapott a Magyar Banktól, amit aztán az 1910-es választások céljaira 
fordított. Ezért a miniszterelnöki székből távozni kényszerült Lukács, de pártjának vezető 
egyénisége maradt. Az első világháború után szerették volna ismét pénzügyminiszternek 
felkérni, de visszautasította. Azonban 1921 és 1924 között Wekerle, Popovics és Teleszky 
mellett tagja a Pénzügyi Tanácsnak. Horthy Miklós 1927-ben felsőházi taggá nevezte ki. 
 
Megemlítjük továbbá, hogy 1895. I. 15-től a Bánffy kormányban egy időben két örmény 
származású minisztert is találunk, báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter, Lukács László 
pedig pénzügyminiszter volt. 
Az említett személyeken kívül felsorolhatjuk még a korszakbeli örmény származású 
főispánokat: Lukács Györgyöt (Békés és Hódmezővásárhely), Jakabffy Imrét (Krassó-
Szörény), Dániel Lászlót (Nógrád). Az egyéb hivatalokat betöltő személyeket még felsorolni 
is lehetetlenség. Hogy mennyire létezhetett e korban „örmény lobby”, nem lehet tudni, de az 
biztos, hogy a karriert befutott örmény hátterű személyek nem szakították meg kapcsolatukat 
az örményekkel, visszajártak az örmény kolóniákba, írtak az Arméniában, s nem tagadták 
meg a származásukat. Ennek ellenére a kolóniákban maradtak szerették volna, ha a kapcsolat 
élénkebb marad. Szongott Kristóf vágyakozva ír erről: „ha a beodrai Karátsonyi grófok, a 
szamosújvár-németi báró Dánielek, a Gorovék, Gyertyánffyak, Lukácsok, Kabdebók, 
Kissek, Jakabffyak, Kövérek, Czáránok és a többiek ismét visszatérnének (.......) talán az 
ősök visszaváltott lakásaiba, talán általuk újonnan emelt palotákba legalább nyaranta, (....) 
akkor majd Isten segítségével csak néhány év múlva is bátran össze lehet hasonlítani virágzó 
városunkat a vármegye székhelyének emelkedésével...” 
 
A legtöbb örmény család anyagilag megengedhette magának, hogy taníttassák gyermekeiket. 
Általában sok gyermekük volt és csak egy örökölhette az apa egzisztenciáját (gyógyszertár, 
egyéb üzlet, a többieket értelmiségi pályára küldték). Így lettek sokan orvosok, ügyvédek, 
köz- és magántisztviselők. A híres művészek, írók között is találunk örményeket, álljon itt 
pár név csak a megemlítés szintjén: Hollósy Simon, Hollósy Kornélia, Csiky Gergely, 
Petelei István, Bányai Elemér, Tutsek Anna. A kolozsvári és a budapesti egyetem tanárai 
között is rendszeresen találunk örményeket, sőt a fővárosban Patrubány Lukács vezetésével 
az egyetemen megindult az örmény nyelv és irodalom tanítása is. Gyertyánffy Istvánban a 
magyar tanárképzés úttörőjét tisztelhetjük. 
A két jelentősebb örmény kolónia: Szamosújvár és Erzsébetváros a tárgyalt korszakban 
szerzett állami főgimnáziumot, amelyben az „úri” pályákra készítették fel az ifjúságot. 
Szamosújvár városa például 1892-ben tett 200 ezer forintos alapítványt a helyi főgimnázium 
létesítésére, mely többek között „olyan középiskola, ahol a görög, katolikus ifjúság is 
hazafias magyar nevelésben részesülhet. E pénz egyik előteremtője a szintén örmény Gopcsa 



 

 

Joachim volt, ki egyben az EMKE helyi fiókegyesületének a szervezését is végezte. A 
következő évben már 500 ezer forintra növekedett az összegyűjtött összeg, amelyet a 
milleneum apropóján ajánlották fel. Az 1899-ben felavatott erzsébetvárosi főgimnáziumot 
szintén a maga erejéből fizette a város. Akik itt tanultak és jórészben később egyetemet is 
végeztek, nem kaphattak megfelelő állást e városokban, így elkerültek más helyekre, evvel is 
hozzájárulva az örmények szétszóródottságához. 

Tóth K. József 
 

****** 
 

November, november... 
 
Aki legalább húsz éves elmúlt, emlékezhet a NOSZF kötelező ünnepére. (Ifjabbak kedvéért: 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom.) Gyermekkorom óta izgatott, miféle októberi 
forradalom az, amely novemberben történt. Persze, az úgynevezett „régi stílusú” naptárban 
az egész buli október 25-én történt, miközben a mi gregorián világunk már november 7-ét 
írt... mégis, az, hogy November 7-én kell a Nagy Októbert ünnepelni ez valahogyan 
jelzésértékű volt a számomra; ezt mondjuk, az meg a valóság. Tehát: november... 
 
November 26-án meghívás szerint elballagtam a Deák Ferenc utcába, bemutatkozó 
összejövetelre. Kezdetben furcsálltam, hogy mások miért kifogásolják az „ültetést”, amely a 
stadion-botrányok hangulatát idézte: az egyik lelátón az Arménia Népe, a másikon az 
Erdélyi Önvény Gyökerek, harmadikon a függetlenek (hátul!), elkülönített lelátón pedig a 
MÖSZ, a maximálisan királyi leszármazottal. „Nem kell minden szalmaszálon fennakadni” - 
csitítottam önmagamat. És hallgattam. Jól tettem, mert volt mit. 
 
Az Országos Örmény Önkormányzat elnöke hatalmasan oktatott. Először általános dorgálást 
hallhattunk á la „válófélben lévő házastársak”: én veled mindig jól, te velem soha... Ezután 
jött a desszert. Az elnök „csípőből tüzelve” különféle piszkokkal vádolta meg a jelenlévő 
I.S.-t, aki tiltakozott, hogy a vád valótlan. Gyönyörű volt az elnöki válasz: 
- Bizonyítsa be, hogy valótlan! 
Nem, nem tetszettek rosszul olvasni! Nyilvánosan megvádolunk valakit, minden bizonyíték 
nélkül, majd közöljük, hogy ártatlanságának bizonyítása az ő dolga. Demokráciában nem a 
vádat kell bizonyítani...? Eddig így tudtam, de aztán naivságomban eszembe jutottak a régi, 
szép NOSZF-hangulatok. A következő desszert az volt, amikor I.S. megkérdezte, miért nincs 
1998-ra még novemberben sem elfogadott költségvetése az Országos Önkormányzatnak? A 
magasról ledörgő válasz: 
- Mi köze hozzá? Nem az Országos Önkormányzat tagja, kizártuk! 
Képviselőt ugyan kizárni nem lehet, de kicsire nem nézünk... Csakhogy nekem, a Magyar 
Köztársaság egyszerű adófizető választópolgárának, mégha semmilyen nemzetiséghez, 
annak önkormányzatához sem tartozom, törvényadta jogom megtudni, ki mire fordította az 
én pénzemet. 
Ekkor már szinte nekiláttam egy kis Internacionálé eléneklésének, annyira otthonos volt a 
hangulat. De hátra volt még egy „slusszpoén”. Sz.G. országos önkormányzati tag 
kijelentette, hogy az utóbbi években egyre átláthatatlanabb volt számára az Országos 
Önkormányzat gazdálkodása. De az Auróra ágyúi erre nem kezdtek dörögni, senki sem 
reagált az érintettek közül. Népünk vezére bölcsen elsiklott a kijelentésen, famulusaival 
együtt még bedugult fülét sem vakargatta. 
Így aztán lelkemen a NOSZF hangulatát idéző vörös szalagból készült masnival eljöttem. Jól 
megismerkedtünk. 
Csak azt nem értem, hogy miért 26-án, és miért nem 7-én? Stílusosabb lett volna. 

Dávid Csaba 



 

 

 
****** 

Pályázati felhívás 
 
A II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat az 1848-49-es szabadságharc 150. éves 
évfordulója alkalmából pályázatot hirdet az 1848-49-es szabadságharc örmény származású 
hősei, résztvevői emlékhelyeinek felkutatása tárgyában. Magyarországi és erdélyi pályázók 
jelentkezését várjuk. Előnyben részesítjük a II. kerületi emlékhelyek felkutatásáról szóló 
pályamunkákat. A pályázat benyújtási határideje 1999. március 15., név és lakcím 
megjelöléssel a II. ker. ÖKÖ címén, elbírálási határideje 1999. április 15. A pályázat 
nyilvános eredményhirdetésekor az első helyezett 30.000 Ft, a második helyezett 
20.000 Ft, a harmadik helyezett0  10.000 Ft díjazásban részesül. 
Érdeklődés: Bp. II. ker. Örmény Kisebbségi Önk. 1024 Bp.Mechwart liget 1. 

 
****** 

Szerkesztőségi felhívás 
Mint láthatják olvasóink, elkezdtük sorozatunkat örmény közösségünk nevezetesebb, 
érdekesebb személyeiről. (A sorozat apropóját Tóth K Józsefnek, az 1998. október 1-én 
tartott előadása szolgálta.). Szükségét érezzük, hogy a parlamenti képviselőkön túl más, 
örmény származású, örmény gyökerekkel rendelkező közhivatalnokokat, tudósokat, 
művészeket, tanárokat, mérnököket, stb. is be tudnánk mutatni. Terveink szerint ezt a 
sorozatot az olvasók írják, akik beküldik a családjukban élt „nagy öregek” történeteit, 
bemutatkozásait. Kiadványunkban mi csak teret kívánunk biztosítani e tájékoztatóknak. 
Várjuk közléseiket, írásaikat. 

 
****** 
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A Fővárosi Örmény Klub 1998 évi programjai  
 

1998. január 15. 
A klub vendége: Ablonczy László, a Nemzeti Színház igazgatója.  
A szerző bemutatja 
NEHÉZ ÁLOM Sütő András 70 éve, valamint a Tamási Áron emlékére írott  
A SZIVÁRVÁNY ALATT utak Erdélybe című könyveit  
 
1998. február 19. 
dr. Benedek Katalin: Két szentpétervári orosz-örmény képzőművészről vetítettképes előadás. 
Kazatsay Irén művésztanár örmény dalokat énekel. 
Irodalmi összeállítás az örmények életéből 
 
1998. március 
A kaukázusi szavárd magyarok rejtélye.  
Előadó: dr. Magyar István Lénárd  
A klub vendége: Lászlóffy Aladár költő és író Kolozsvárról.  
Megemlékezés az 1848-as forradalom 150. évfordulója alkalmából. 
 
1998. április 16. 
A Torinói lepel örmény vonatkozásai. Előadó: Páter Fidél 
A csikszépvízi Isaak - Száva család krónikájából. Előadó Dr. Száva Tibor.  
Gál Emese - Kazatsay Irén művésztanár tanítványa virágénekeket, népdalfeldolgozásokat 
énekel 
 
1998. május 21. 
Megemlékezés Seprősi Czárán Gyuláról, (1847-1906) az erdélyi természetjárás apostoláról.  
Előadó: dr. Szarka György 
Körutazás Székelyföldön, Észak Erdélyben és Bukovinában. Látogatás őseink földjén. 
Vetítettképes előadás verssel, zenével.  
Hacsaturján megemlékezés, halálának 20. évfordulóján. 
A zeneszerzőt méltatta Fancsali János zenetörténész. 
Hacsatuján műveket adtak elő a Vivaldi Művészeti Iskola zongora szakos tanítványai, 
valamint Terpai Nikolett (hegedű) és Fancsali János (zongora) 
 
1998. június 18. 
Kilikiai örmény királyság várai, hadi építészete, vetítettképes előadás. Előadó: Major Balázs 
Magyarörmények a sepsiszentgyörgyi zenei életben. Előadó: Fancsali János  
 
1998. július 16. 
Az erdélyi örmény városok jogi státusának alakulása. Előadó: dr. Czárán István  
Petrás Mária csángó énekes csángó népdalokat énekel 
Gondolatok az örmény liturgiáról. Előadó: dr. Sasvári László  
 
1998. szept.17. 
Megemlékezés Budapest főváros egyesítésének 125. évfordulójáról.  
Előadók: rétháti Kövér Ilona és Dávid Csaba 
Fancsali János: Viski János fiatalkori évei c. könyvének bemutatója  
 
1998. október 15. 
1956. október 23. Megemlékezés. Forgách Sándorné rétháti Kövér Ilona összeállítása. 
Az örmények közéleti szerepe a dualizmus korában. Előadó: Tóth K. József  



 

 

Kerekasztal beszélgetés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
képviselőjelöltjeivel 
 
1998. november 19. 
Gondolatok az identitásról. Előadó dr. Semsey András pszichiáter  
Névnapi megemlékezések (Erzsébet, Katalin, Jenő,...) 
Beszámoló a kisebbségi választási eredményekről  
 
1998. december 17. 
A szeretet ünnepén 
Ünnepi műsor: Közreműködött a Budaörsi Mindszenti J. Ált. iskola VI. osztálya 
 

<><><> 
 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 1998. évi tartalomjegyzéke 
 

II. évfolyam 1998/11. szám 1998. január 
Naptár - január dr. Sasvári László: A szeretet ünnepén 
Karácsony az erdélyi örményeknél dr. Sasvári László  
A sziget titka I. rész fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
Az erdélyi örmények rövid története jogi megközelítésből dr. Czárán István  
Rákóczi Ferenc : Noé apánk ősi népe (vers) 
Számadás: dr. Issekutz Sarolta  
1997. évi mérleg  
 

II. évfolyam 1998/12. szám 1998. február 
Naptár - február - dr. Sasvári László  
A sziget titka II. rész fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
Hová tartoznak az örmény katolikusok? dr. Sasvári László  
Kamerával az ősi romok között - dr. Benedek Katalin művészettörténész  
Olvasói észrevételek - Guzsik Tamás  
Emlékezés dr. Fugulyán Gergely szemész főorvosra - Dr. Fugulyán Katalin  
B. Ötves Margit: Örmény klubest (vers) 
Szemelvények elődeink életéből. 
Ünnepi beszéd (1920 évi április 18-án alakuló közgyűlésen) - Tutsek József  
Kedves Testvérünk (1923 május 14-én) 
A Magyarországi Örmények Egyesülete által az egyházközség megszervezésére kiküldött 
bizottság tagjai 
Tamási Áron és Sütő András szellemisége /I.S./  
 

II. évfolyam 1998/13. szám 1998. március 
Naptár - március - dr. Sasvári László  
Idézetek Czetz János "Emlékírásaiból" 
Szemelvények az 1848/49 esztendei Brassó környéki hadműveletek eseményeiből - Budai 
Merza Pál, Brassó  
A sziget titka III. rész.-  fr.Lénárd világi ferences történész, teológus  
Két szentpétervári orosz-örmény képzőművészről I. rész - dr. Benedek Katalin 
művészettörténész  



 

 

Az érem másik oldala - dr. Issekutz Sarolta  
Beszámoló az 1998 február 19-i klubdélutánról  
Négysorosok (vers) 
 

II. évfolyam 1998/14. szám 1998. április 
Naptár - április - dr. Sasvári László  
1848-ra és 1915-re emlékeztek Szamosújváron 
Szamosújvár 1848 - Sáska Jenő örmény katolikus plébános 
Tájékoztatás a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről és a Fővárosi 
Örmény Klub valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek státuszáról - dr. Issekutz 
Sarolta  
Az örmények egyéni és nemzeti jelleme - Írta: Nősan Besiktaslean, fordította: Páter 
Fogolyán Miklós Lukács  
"A kisebbségek politikájának hazájuk gazdasági reformját kell támogatniuk" (beszélgetés 
VARUJAN PAMBUCCIAN-al a Romániai Örmények Egyesületének képviselőjével) 
Részlet az ARMENIA magyarörmény időszaki szemle 1998/I; 2l. számából. 
Beszámoló az 1998 március 19-én tartott klubdélutánról  
Lászlóffy Aladár: Nyugalom (vers) 
 

II. évfolyam 1998/15. szám 1998.május 
Naptár - május - dr. Sasvári László  
A csíkszépvízi ISÁÁK-SZÁVA család krónikájából - Dr. Száva Tibor-Sándor  
A sziget titka IV. rész - fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
A kaukázusi szavárd magyarság rejtélye - Dr. Magyar István Lénárd  
Két szentpétervári orosz-örmény képzőművészről II. rész - dr. Benedek Katalin  
Beszámoló az 1998 április 16-án tartott klubdélutánról - rétháti Kövér Ilona  
Az örmény fogoly imája (vers) - Sahaziz Szempad (1841-1927)  
 

II. évfolyam 1998/16. szám 1998.június 
Naptár-június - dr. Sasvári László  
A bujdosó imája - Dr. Száva Tibor-Sándor  
Wass Albert: Idegen tavaszban (vers) 
Örmény párhuzamok - Fancsali János zenetörténész  
A Torinói lepel örmény vonatkozásai - Páter Fidél kapucinus szerzetes  
Beszámoló az 1998. május 21-én tartott klubdélutánról 
Megkoszorúztuk Czetz János tábornok emléktábláját  
Ópusztaszeri kirándulás /M/ 
 

II. évfolyam 1998/17. szám 1998. július 
Naptár - július - dr. Sasvári László  
Magyarörmények a sepsiszentgyörgyi zenei életben - Fancsali János zenetörténész  
Zárszó (Vákár Tibor: Székelyföld építésszemmel című könyvének epilógusa)  
Beszámoló az 1998. június 18-án tartott klubdélutánról - Ilona  
Khacsadur velencei örmény lelkész erdélyi küldetése - dr. Sasvári László  
Lászlóffy Aladár: Ex cathedra (vers) 
A szamosújvári székesegyház alapkőletételének 250. évfordulója - Nerses Der Nersessian, 
Segaste c. érseke a kelet-európai kat. örmények ordináriusa  
Sáska Jenő plébánosnak a szamosújvári kulturális centrum megnyitóján elmondott beszéde 



 

 

Beszámoló az 1998. június 27-én Szamosújváron tartott ünnepségről 
Az Örmény Önkormányzati Hírlevél 1998 májusi számának margójára - dr. Issekutz Sarolta 
Körutazás Székelyföldön, Észak-Erdélyben és Bukovinában. Látogatás őseink földjén II. 
rész 
 

II. évfolyam 1998/18. szám 1998. augusztus 
Naptár - augusztus - dr. Sasvári László  
Bevezető (Elhangzott 1998. július 2-án, Karácsony Ernő festőművész tárlatának megnyitóján 
Budapesten a Románia Kulturális Központban) - dr. Benedek Katalin  
Erdélyben jártunk - Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh Klarissza  
Czetz János (gazdag) életének eseményei I. rész - Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh 
Klarissza Beszámoló az 1998. július 16-án tartott klubdélutánról 
Az erdélyi örmény városok jogi státuszának alakulása I. rész - dr. Czárán István  
Az örmény liturgia görög párhuzamai - dr. Sasvári László  
Dávid József : Székelyföldön (vers) 
Körutazás Székelyföldön, Észak-Erdélyben és Bukovinában. Látogatás őseink földjén II. 
rész 
Választási felhívás 

 

II. évfolyam 1998/19. szám 1998. szeptember 
Naptár - szeptember - dr. Sasvári László  
Czetz János (gazdag) életének eseményei II. rész - Dr. Sasi Nagy Istvánné sz. Betegh 
Klarissza  
Dávid József Úri koldus .... 
Az erdélyi örmény városok jogi státuszának alakulása II. rész - dr. Czárán István  
A sziget titka V. rész - fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
Részletek a Magyarok Házában (Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I. em. kerengője) 
rendezett "Szemelvények az erdélyi magyarörmény múltból, családi archívumok alapján" 
című kiállítás ismertetőjéből. 
Szent István napján /M/  
Könyvújdonság ! - dr. Issekutz Sarolta  
Erzsébetvárosi nagyboldogasszonynapi búcsú 
Zenés misék 
Választási felhívás 
 

II. évfolyam 1998/20. szám 1998. október 
Naptár - október - dr. Sasvári László  
A sziget titka VI. rész - fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
Budapest egyesítésének 125. évfordulója - rétháti Kövér Ilona 
A kilikiai örmény királyság hadiépítészete I. rész. - Major Balázs 
Beszámolók röviden 
Választási felhívás! - dr. Issekutz Sarolta  
 

II. évfolyam 1998/21. szám 1998. november 
Naptár - november - dr. Sasvári László  
Szomorújelentés – Sáska Jenő plébános 



 

 

Az örmény kisebbségi választásokról (1998. okt. l8.)  
Egy vértelen küzdelem eredményeinek számbavétele 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Etikai Kódexe  
Mózes II. könyve (Károli Gáspár fordításában) 20. 
A kilikiai örmény királyság hadiépítészete II. rész. - Major Balázs 
Kissé megkésett tudósítás egy tanulságos körutazásról I. rész. - Vajda Iván 
Az "ARARÁT" tanulságai - Fancsali János  
Kedves Barátom - Ilona  
Szerkesztőségi felhívás 
Köszönet 
 
II. évfolyam 1998/22. szám 1998. december 
Naptár - december - dr. Sasvári László  
A sziget titka VII. rész - fr. Lénárd világi ferences történész, teológus  
Kissé megkésett tudósítás egy tanulságos körutazásról II. rész - Vajda Iván  
Tisztelgés a Bolyaiaknál 
Kedves Barátom - Ilona  
Nyílt levél Avanesian Alex úrnak - Forgách Sándorné, rétháti Kövér Ilona  
Dávid József : Gyökerek ......(vers) 
Az örmények közéleti szerepe a dualizmus korában - Tóth K. József  
November, november ... - Dávid Csaba  
A II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat pályázati felhívása 
Szerkesztőségi felhívás 
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